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Gdański Oddział Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Stowarzyszenie Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku

zapraszają do udziału
w międzynarodowej konferencji naukowej na temat

SŁOWIAŃSKI DUCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
/THE SLAVIC SPIRIT IN THE WORLD OF TODAY/

organizowanej w Gdańsku w dniach 24-25 czerwca 2021 r.
będącej istotnym elementem wystawy prac artystów malarzy 

prezentowanej na terenie GSW
w dniach 19-25 czerwca 2021 r. w godz. 1000-1600

Celem Konferencji jest próba rekonstrukcji atrybutów i przejawów kultury słowiań-
skiej istniejącej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym szczególnie 
w Polsce, w jej regionach Ziem Odzyskanych. Wskazując na istniejące na tych 
terenach elementy tej kultury chcemy wydobyć te jej treści, które ubogacają życie 
społeczne poprzez tworzenie trwałych jego artefaktów. 

Temu służyć będzie między innymi wystawowa prezentacja twórczości wyrażającej 
się w umiejętności przekształcania i wytwarzania nowych elementów ducha 
słowiańskiego poszerzających procesy poznania ludzkiego. Sprzyjać temu mogą 
warunki lokalowe, które są siedzibą Gdańskiej Szkoły Wyższej: wielowiekowa ulica 
(Biskupia) prowadząca do obronnych budowli zamkowych. Te kilkuwieczne obiekty 
koszarowe mogą przyczynić się do stworzenia interesujących prezentacji twórczych.

Istotnym celem Konferencji jest przyczynienie się do samopoznania się Słowian jako 
znaczącej treści kultury europejskiej. Służyć temu mogą głoszone referaty poświęco-
ne zwyczajom, obyczajom i innym elementom kulturowym ubogacającym życie 
codzienne Słowian.

Konferencja: 24-25.06.2021 r. początek o godz. 10:00
Wystawa: 19-25.06.2021 r. w godz. 10:00-16:00
Miejsce konferencji i wystawy: Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmuje:
Adam Jan Karpiński
Gdańska Szkoła Wyższa
tel. 58 305 08 11, 12
e-mail: akarp4@wp.pl

Nie trzeba stosować badań naukowych, by powiedzieć, że 
we współczesnej kulturze polskiej nie są podejmowane jej 
treści słowiańskie. Zarzucone zostały ukonkretnione bada-
nia antropologiczne. Ich wynikiem, ustalonym jeszcze 
przed II wojną światową, był opis, że na terytorium przed-
wojennej Polski zamieszkały cztery zróżnicowane etnosy: 
typu dynarskiego na południowym wschodzie, typu alpej-
skiego na południowym zachodzie, typu nordycznego na 
północnym zachodzie i typu subnordycznego na północ-
nym wschodzie. Na najdalszych południowo-wschodnich 
kresach zaznaczało się bardzo słabo terytorium typu śród-
ziemnomorskiego. „W przeciwieństwie do powyższych 
rozległych i stosunkowo zwartych terytoriów — pisze 
J. Czekanowski — pozostaje terytorium typu presłowiań-
skiego. Element ten tworzy stare, bez wątpienia neolitycz-
ne, podłoże ludności całego naszego obszaru. Na plan 
pierwszy wysuwa się on jednak przede wszystkim w stre-
fach rubieżnych poprzednio wymienionych terytoriów. 
Dlatego też terytorium jego przewagi występuje jako 
szereg soczewek, zdawałoby się nie posiadających łącz-
ności pomiędzy sobą”.

J. Czekanowski, Zarys antropologii Polski, Lwów 1930


