
W  sobotę  dnia  15.  października  2016  r.
o  godz.  10.00,  w  gmachu  Urzędu  Gminy
Konopnica, odbyła się konferencja naukowa
zatytułowana  „KONOPNICA  –  NASZE
MIEJSCE,  NASZE  DZIEDZICTWO.
Archeologia  –  historia  –  architektura  –
sztuka”. 

Przybyłych powitali wójt Gminy Konopnica
Grzegorz  Turalczyk  oraz  organizatorka
konferencji  dr  Lubomira  Tyszler.
Honorowymi gośćmi byli:  starosta Powiatu
Wieluńskiego  Andrzej  Stępień,  radny
Sejmiku  Województwa  Łódzkiego  Andrzej

Chowis, wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan oraz towarzyszący im przedstawiciele władz
samorządowych.

Obrady zainaugurował  Wiesław Dondziak prezentując lotniczy fotoreportaż  po Konopnicy
i  okolicy.  Obszerna  tematyka  konferencji  obejmująca  trzynaście  referatów omawiających
dzieje wsi Konopnicy od okresu starożytnego po czasy współczesne, ujęta została w trzech
sesjach. Dzieje starożytne w oparciu o osadę z okresu wpływów rzymskich przedstawiła dr
Lubomira Tyszler, zaś  problematykę antycznych źródeł numizmatycznych zreferował prof.
zw. dr hab. Mariusz Mielczarek. Kwestie związane z konopnickim grodziskiem, wzbogacone
o nowsze tegoroczne wyniki badań, zaprezentowały dr Anna Nierychlewska i dr Lubomira
Tyszler.  Zagadnienia  badań  środowiskowych  w  poznawaniu  bytowania  człowieka
w przeszłości omówił dr hab. Piotr Kittel. Zachowane zabytki architektury i sztuki z okresu
XVII-XIX  w.,  tj.  zachowany obiekt  sakralny  oraz  zespół  podworskich  zabudowań,  były
przedmiotem rozważań prowadzonych przez dr Annę Nierychlewską oraz prof. dr hab. Piotra
Gryglewskiego, w dwóch oddzielnych referatach. Dr hab. Tadeusz Grabarczyk i prof. dr hab.
Tadeusz  Nowak nakreślili  dzieje  historyczne Konopnicy od  średniowiecza po  XVI wiek,
z kolei ks. dr hab. Sławomir Zabraniak w oparciu o źródła kościelne dociekliwie prześledził
dzieje  parafii.  Ważniejsze  wybrane  zagadnienia  z  XIX  w.  zaprezentował  zebranym  dr
Zdzisław Włodarczyk, zaś okresem międzywojnia i losami rodziny Kozarskich zajął się mgr
Jan Książek. Nieoczekiwanie wiele nowych szczegółów zawierał referat prof. dr hab. Witolda
Jarno,  poświęcony żołnierzom 72 Pułku Piechoty poległym w kampanii  1939 r.,  których
mogiłami opiekują  się  konopniczanie. Ostatni z referatów wygłoszony przez dr Jarosława
Petrowicza  poświęcony Marii  Konopnickiej  wznowił  spór  o  pobyt  poetki w  Konopnicy.
Spotkanie zakończyło się strofami poezji miejscowej poetki  Eleonory Grondowej. Podczas
sesji  posterowej  zaprezentowano  plansze  ze  starymi  fotografiami  ze  zbiorów  Stefana
Wrzesińskiego (prezes TPZK). Wzbudziły one duże zainteresowanie obecnych na obradach,
nie tylko konopniczan.



Konferencja zakończyła się o godz. 17.00. Po podsumowaniu obrad prelegenci otrzymali od
wójta Gminy Konopnica Grzegorza Turalczyka pamiątkowe fotografie prezentujące walory
krajobrazowe i zabytki architektoniczne Konopnicy.

Konferencja  zgromadziła  znaczną  liczbę  zainteresowanych  z  Konopnicy  i  z  okolicznych
miejscowości, z Wielunia, Praszki, Sieradza, Kalisza i Łodzi. Wstęp na obrady był wolny.

Wygłoszonych zostało 12 referatów przez naukowców reprezentujących Uniwersytet Łódzki,
Rzeszowski i Wrocławski, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum
Archeologiczne  i  Etnograficzne  w  Łodzi,  Muzeum  Ziemi  Wieluńskiej  i  Wieluńskie
Towarzystwo  Naukowe.  Trzeba  przy  tym  podkreślić,  że  siedmiu  spośród  wymienionych
naukowców jest członkami Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.

Konferencja objęta była honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda
Stępnia,  Starosty  Powiatu  Wieluńskiego  Andrzeja  Stępnia  oraz  Rektora  Uniwersytetu
Łódzkiego  prof.  zw.  dr  hab.  Antoniego  Różalskiego  i  Dziekana  Wydziału  Filozoficzno-
Historycznego UŁ prof. zw. dr hab. Macieja Kokoszko.

O godz. 18.00 odbyła się msza w kościele św. Rocha w intencji śp. prof. zw. dr hab. Leszka
Kajzera celebrowana przez ks. Marka Łakomego i ks. Sławomira Zabraniaka.

Oprac. L. T. 

Fot. M. Madeja z UG w Konopnicy


