
„Bo od gór tych aż po morza. Legła ziemia sławna z zboża …” W. Pol „Pieśń o ziemi naszej”. 

 

W dniach 14-15 kwietnia 2015 roku Renata Rybczyk i Ewa Przesławska uczestniczyły  

w VII Ogólnopolskiej Konferencji Polowskiej w Dworku Wincentego Pola w Lublinie. 

Podczas corocznych spotkań w Dworku W. Pola omawiany jest Świat Wincentego Pola 

rozumiany bardzo szeroko: jako świat przedstawiony przez poetę i świat opisywany przez 

geografa i etnografa, ale też świat, w którym Pol żył, walczył, nauczał …  

 

W dworku spotkali się poloniści, filozofowie, archeologowie, historycy, historycy sztuki 

i artyści z całej Polski, by zaprezentować swoje referaty. W gronie słuchaczy znalazły się jak 

co roku praprawnuczki  patrona muzeum z rodzinami.  

Tematem przewodnim tej konferencji była „Ziemia” w różnych jej aspektach – motyw ziemi 

w poezji W. Pola; Ziemia w oczach humanisty; Ziemia Pola; Twórcze fascynacje ziemią itp.  

Podczas konferencji otwarto też wystawę pt. „Globusy dawne, nowe i niezwykłe”, na której  

zaprezentowano globusy polskojęzyczne, ze zbiorów muzeum od najstarszych, aż po 

wykonywane współcześnie. Oprócz tradycyjnych, można było obejrzeć też globusy 

plastyczne, tematyczne, indukcyjne, składane, a także mapy globusowe, w tym polityczną 

mapę globusową w języku chińskim. Była to niezwykle interesująca prezentacja wzbogacona 

komentarzem Wiktora Kowalczyka kierownika Muzeum Lubelskiego Dworek Wincentego 

Pola.  

Konferencja była też okazją do ponownego spotkania z członkami rodziny patrona naszej 

szkoły, do poznania nowych i zrobienia pamiątkowych zdjęć. Pani Słomińska przedstawiła 

nam siostrę  i wnuki.  Szczególnie miło było nam słyszeć, zarówno od Niej, jak i od pani 

Barbary Pol- Jelonek, że w trakcie ostatniego, rodzinnego  spotkania ciepło wspominały 

pobyt w ZST w Gorlicach z okazji 50-lecia szkoły, podkreślały, że szkoła pielęgnuje pamięć 

o W. Polu i wartościach jakie cenił. Praprawnuczki patrona przekazały serdeczne 

pozdrowienia dla Dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów.  

Dzięki udziałowi w tym spotkaniu poszerzamy również naszą wiedzę o patronie szkoły oraz 

pozyskujemy ciekawą literaturę i materiały, które wzbogacają nasze zasoby Szkolnej Izby 

Pamięci. 

  

W saloniku u Wincentego Pola można było się rozmarzyć… Przez okna wpadały promienie 

słońca, a na stoliku, w wazonie stały żółte tulipany, obrazy Wincentego Pola i jego przodków 

przenosiły w przeszłość.  Modrzewiowy dworek szlachecki  znów  stał się centrum polskości- 

łączył naturę, kulturę i ojczyznę . Wszystko ożyło dzięki pracom W. Pola, które zainspirowały  

prelegentów do głębokich refleksji… i obecności  dzieci - najmłodszych potomków 

romantycznego twórcy i geografa. Szczególną uwagę zwróciły słowa profesora Piotra 

Jaroszyńskiego, który mówił, że oderwanie od Ziemi osłabia człowieka, odbiera mu siły,  

pozbawia go tożsamości. Konferencja, oparta na twórczości W. Pola, okazała się fascynującą 

„lekcją”  inspirującą do refleksji nad wielością znaczeń, wymiarów i kontekstów imienia 

Ziemi. 

 


