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Dr inż. Katarzyna Kocur-Bera, dr inż. Małgorzata Dudzińska, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 

 

„NOWE TENDENCJE W TEORII I PRAKTYCE URZĄDZANIA OBSZARÓW 

WIEJSKICH  - podsumowanie XIX cyklicznej konferencji” 

 

W dniach 4-5 września odbyła się w Szczytnie (województwo warmińsko-mazurskie) XIX 

cykliczna konferencja naukowa NOWE TENDENCJE W TEORII I PRAKTYCE 

URZĄDZANIA OBSZARÓW WIEJSKICH – na temat: „KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

NA TERENACH CENNYCH EKOLOGICZNIE”. Została zorganizowana przez Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej – Katedrę Katastru i 

Zarządzania Przestrzenią oraz Katedrę Planowania i Inżynierii Przestrzennej, a także przy 

współudziale Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem konferencji była dyskusja 

środowisk naukowych i praktyków oraz przedstawicieli administracji nad problematyką 

kształtowania przestrzeni wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem: terenów cennych 

ekologicznie i ich otaczających, ochrony z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 

technologicznych oraz zagrożeń naturalnych. Patronat honorowy nad konferencją sprawował: 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Rektor Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Komitet naukowy konferencji: Prof. Dr hab.inż. Tomasz 

Bajerowski, Prof. Dr hab. Inż. Ryszard Cymerman, Prof. Dr. Hab. Franciszek Woch, Prof. Dr 

hab. Inż. Sabina Źróbek, Prof. Dr hab. Inż. Ryszard Źróbek, Dr hab., inż. Radosław Wiśniewski, 

Dr hab. Anna Rabajczyk. Komitet organizacyjny konferencji: dr inż. Małgorzata Dudzińska – 

przewodnicząca, dr inż. Katarzyna Kocur-Bera – zastępca przewodniczącej, pozostali 

członkowie: dr inż. Jadwiga Konieczna, dr inż. Agnieszka Trystuła, dr inż. Katarzyna 

Pawlewicz, dr inż. Magdalena Nowak, dr inż. Agnieszka Szczepańska. W konferencji 

uczestniczyło 57 osób, nadesłano 37 referatów. Referaty po pozytywnej recenzji i zostaną 

opublikowane w trzech monografiach.  

Pierwszy dzień konferencji składał się z dwóch sesji referatowych, których moderatorami byli:  
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I sesja – Prof. Dr hab. Inż. Ryszard Cymerman, Prof. Dr hab. inż. Tomasz Bajerowski; II sesja – 

Prof. Dr hab. Franciszek Woch oraz dr hab. inż. Jacek Pijanowski. W pierwszej sesji głównymi 

poruszanymi tematami były: dane wyjściowe do programów zintegrowanego rozwoju obszarów 

wiejskich, scalenia gruntów na obszarach chronionych, mierniki stosowane do określania 

zapotrzebowania na zabiegów urządzenioworolne oraz ujęcie scalenia gruntów na obszarach 

cennych ekologicznie w rozwoju obszarów wiejskich. Po tej sesji rozgorzała dyskusja 

praktyków urządzenioworolnych na temat współpracy, czasem bardzo trudnej, wojewódzkich 

biur geodezji z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Druga sesja referatowa składała 

się z dwóch części, zaprezentowano w niej osiem artykułów tematycznie związanych z: 

rozwojem obszarów wiejskich i współczynników zainwestowania, wpływu infrastruktury 

technicznej na rozwój tych obszarów, zagrożeniami degradacją dróg na terenach rolniczych, 

nowoczesnych technologiach w zarządzaniu nawodnieniami rolniczymi, dyskutowano także o 

przestrzeni przywodnej, zadrzewieniach i zabytkowych alejach przydrożnych oraz szlakach 

turystycznych. Pierwszy dzień obrad zakończyło zebranie członków Towarzystwa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich pod przewodnictwem Prezesa TROW dr hab. inż. Jacka Pijanowskiego. Po 

burzliwych dyskusjach wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście spotkali się na uroczystej kolacji.  

 

Zdj. 1. 4 września 2014 - pierwszy dzień konferencji. Profesor dr hab. inż. Ryszard Cymerman z 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prezentuje główne zagadnienia poruszane 
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podczas konferencji, przy stole prezydialnym dr inż. Małgorzata Dudzińska. Autor: K. Kocur-
Bera 

 

Zdj. 2. 4 września 2014 - Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w 
Olsztynie dr. hab. Inż. Radosław Wiśniewski wita przybyłych gości i uczestników konferencji, 

przy stole prezydialnym dr inż. Katarzyna Kocur-Bera. Autor: M. Dudzińska 

 

Zdj. 3. 4 września 2014 - Dr hab. inż. Jacek Pijanowski (Prezes TROW) z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie omawia dane wyjściowe do programów zintegrowanego rozwoju 

obszarów wiejskich. Autor: K. Kocur-Bera 
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Zdj. 4. 4 września 2014 - Dr inż. Eugeniusz Nowocień z Instytutu Upraw Nawożenia i 
Gleboznawstwa z Puław prezentuje referat dotyczący zagrożeń degradacja dróg rolniczych. 

Autor: K. Kocur-Bera 
 

 

Zdj. 5. Zaproszeni goście oraz uczestnicy konferencji. Autor: K. Kocur-Bera 
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Zdj. 6. Dyskusja po sesji referatowej. Wypowiada się Dyrektor Wojewódzkiego Biur Geodezji 
w Lublinie Pan Przemysław Zaleski, przy stole prezydialnym: Prof. Dr hab. Franciszek Woch – 

IUNG Puławy oraz dr inż. Jacek Pijanowski – UR w Krakowie. Autor: K. Kocur-Bera 
 

Drugi dzień konferencji 5 września zapowiadał się mniej obciążająco dla referentów. Dzień 
rozpoczęła sesja terenowa, której moderatorami byli Wójt Gminy Świętajno Janusz Pabich oraz 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo Krzysztof Krasula. W trakcie tej sesji przedstawiono uroki 
i trudy związane z istnieniem terenów chronionych i ochronnych w gminie Świętajno.  

Gmina ta położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w 
powiecie szczycieńskim. Graniczy z gminami: Szczytno, Dźwierzuty, Piecki, Rozogi, Ruciane 
Nida. Północna część gminy leży w zasięgu Pojezierza Mrągowskiego, a południowa należy do 
Równiny Mazurskiej. Gmina Świętajno to urokliwe miejsce, które dzięki bogactwie środowiska 
przyrodniczego, objęte jest wieloma formami ochrony przyrody. Ponad 80% powierzchni gminy 
należy do obszaru specjalnej ochrony ptaków i siedlisk Puszcza Piska, utworzonego w ramach 
europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Swoje miejsce zajmuje tu także 
„Spychowski Obszar Chronionego Krajobrazu” oraz „Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Kierwik”. Duże znaczenie dla atrakcyjności 
przyrodniczej gminy ma rezerwat przyrody „Pupy”, który stanowi jeden z najcenniejszych 
obiektów Puszczy Piskiej, ze względu na różnorodność zbiorowisk leśnych, występujących na 
siedliskach wilgotnych i bagiennych. Wielość form ochrony przyrody sprawiają, że przyroda jest 
tutaj dobrze zachowana i urzeka swym pięknem o każdej porze roku. Oprócz naturalnych form 
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na terenie gminy znajdziemy zabytkowe obiekty architektury oraz obiekty niedawno stworzone 
przez człowieka promujące turystykę i przyrodę. Zaliczyć tutaj można: leśną ścieżkę 
dydaktyczną, a na jej trasie skryta w leśnej gęstwinie wiata „Eko-oczko”, ścieżki edukacyjne -  
w Klonie, Spychowie, nad jeziorem Marksoby, czy rezerwat „Pupy”, Leśny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej,  Muzeum Leśne, szlaki kajakowe – „Spychowska Struga”, szlaki piesze, 
rowerowe – „Szlak Juranda”, czy szlaki konne. Podczas sesji terenowej zaprezentowano 
wszystkie atrakcje gminy Świętajno oraz Nadleśnictwa Spychowo, a także inwestycje 
poczynione na terenach gminy. Po wycieczce uczestnicy konferencji spotkali się na III sesji 
referatowej w sali Nadleśnictwa Spychowo, moderatorami tej sesji były: dr inż. Jadwiga 
Konieczna oraz dr inż. Katarzyna Pawlewicz. Podczas sesji dyskutowano nad możliwościami 
inwestowania na terenach objętych różnymi formami ochrony, możliwościami inwestycyjnymi 
wykorzystania obszarów wiejskich, zrównoważonym rozwoju gmin oraz wpływie stopnia 
ochrony środowiska na wartość nieruchomości. Ostatnie słowo, kończące obrady zaprezentował 
dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. UWM, który podsumował dwa dni spotkań i dyskusji oraz 
tradycyjnie przekazał organizację konferencji kolejnej jednostce. Kolejne spotkanie odbędzie się 
za trzy lata. Zadanie to podjęli: Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz 
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie.  Konferencja była bardzo udana, piękna słoneczna 
pogoda sprzyjała rozmowom, wszystkie założenia tj. naukowe, organizacyjne oraz dotyczące 
współpracy pomiędzy jednostkami i środowiskami zostały spełnione.  

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na kolejną, XX już konferencję z cyklu 
NOWE TENDENCJE W TEORII I PRAKTYCE URZĄDZANIA OBSZARÓW WIEJSKICH. 

 

Zdj. 7. 5 września 2014 – Sala Nadleśnictwa Spychowo, gdzie odbyła się III sesja referatowa.  
Autor: K. Kocur-Bera 
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Zdj. 8. 5 września 2014 - Wójt gminy Świętajno Janusz Pabich prezentuje osiągnięcia 
inwestycyjne gminy. Autor: K. Kocur-Bera 

 

Zdj. 9. 5 września 2014 – dr hab. inż. Andrzej Nowak podsumowujący konferencję.  
Autor: K. Kocur-Bera 
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Zdj. 10. Wspólne zdjęcie na zakończenie konferencji. Autor: K. Kocur-Bera 

 

 

 

 


