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Tożsamość konferencyjna,  

czyli historia głogowskich konferencji 

Streszczenie 

W artykule scharakteryzowano nieopracowany typ tożsamości nabywanej  

i świadomie wybieranej – tożsamość konferencyjną. Zaprezentowano w tym kontekście 

historię głogowskich konferencji i wskazano w ten sposób na czynniki kształtujące 

tożsamość konferencyjną, a dokładnie specyficzną głogowską tożsamość konferencyjną.  

Omówiono charakterystyczne stałe głogowskich konferencji. Przedstawiono więc 

inicjatorów i organizatorów, miejsce i patronat, którym zawsze objęta jest konferencja. 

Najważniejszym czynnikiem dla kształtowania tożsamości konferencyjnej jest oczywiście 

sama istota konferencji naukowej. Podkreślono interdyscyplinarny charakter głogowskiej 

konferencji, termin, długość trwania. Wskazano na wycieczkę jako integralną część 

konferencji. Innymi pozanaukowymi, ale niezmiernie istotnymi charakterystycznymi 

cechami kształtującymi głogowską tożsamość konferencyjną są śledzenie odbudowy 

głogowskiej kolegiaty, uroczysta kolacja, podczas której przyznawany tytuł Kawalera 

lub Damy Głogowskiej Tabakiery, wieczorne i nocne wspólne śpiewy przy akwariach 

oraz wtorkowa wizyta w remizie w Grochowicach.  

Słowa kluczowe: tożsamość, tożsamość konferencyjna, historia głogowskich konferencji 

Według Uniwersalnego słownika języka polskiego pod redakcją Stanisława 

Dubisza (pomijam tutaj drugie znaczenie matematyczne) tożsamość to wyraz 

książkowy, który oznacza: a) ‘bycie tym samym; identyczność’, b) ‘w odniesieniu 

do pojedynczego człowieka: świadomość siebie, swoich cech i własnej odręb-

ności’, c) ‘fakty, cechy, dane personalne pozwalające wyróżnić, rozpoznań, 
zidentyfikować jakąś osobę’, d) ‘w odniesieniu do społeczności: świadomość wspól-
nych cech i poczucie jedności’1. Pojęcie tożsamości2

 „występuje w kontekście 
                                                           
1
  Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 96. 

2
  Ze względu na jubileuszowy charakter artykułu informacje dotyczące pojęcia tożsamości czerpię  

nie z specjalistycznych naukowych opracowań, ale z popularnej internetowej Wikipedii,  
zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_(psychologia); https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_ 
społeczna; https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_narodowa; https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_ 

Język. Religia. Tożsamość 
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dwóch najważniejszych dla człowieka relacji: stosunku do siebie samego  
i stosunku do innych ludzi, a więc zarazem do kultury i tradycji. Wskazuje ono 

na szczególny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym – z jednej strony,  

z jego własną psychofizyczną i moralną kondycją […], z drugiej zaś – na związek 

z innymi. Związek ten opiera się na mniej lub bardziej świadomych postawach 
wobec wyróżnionych wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, 

jak i inni ludzie, kultura”3
. Tożsamość stanowi przedmiot badań różnych dyscyplin 

naukowych. Stąd też wyróżnić można wiele typów tożsamości. „Tożsamość jest 
przekonaniem o tym, kim jestem, co robię, myślę, czuję, do czego dążę, na którym 

budowana jest tożsamość osobista. Uświadomienie sobie więzi łączących jed-

nostkę z innymi osobami, dostrzeżenie poczucia przynależności do grupy  

(np. rodziny, grupy uczniowskiej, grupy zawodowej, narodu) i jej odrębności  
od innych grup stanowi podstawę formowania tożsamości społecznej”4. Ale toż-

samość osobista i społeczna to nie są jedyne wyróżniane typy tożsamości.  
W różnych kontekstach omawiane są pojęcia tożsamości osobowej, tożsamości 
rodzinnej, tożsamości zawodowej, tożsamości internetowej, tożsamości kulturowej, 

tożsamości regionalnej, tożsamości narodowej czy tożsamości etnicznej. Jednak  

w żadnym opracowaniu nie wspomina się o tożsamości konferencyjnej. Wydaje 

mi się to dużym brakiem, postanowiłam więc tę lukę wypełnić, przedstawiając  
w tym kontekście historię głogowskich konferencji i wskazując w ten sposób na 
czynniki kształtujące tożsamość konferencyjną, a dokładnie specyficzną głogowską 

tożsamość konferencyjną, czyli tożsamość nabywaną i, co chciałabym dobitnie 
podkreślić, świadomie wybieraną.  

Elżbieta Skorupska-Raczyńska i Grzegorz Cyran, we wprowadzeniu do 
pierwszego pokonferencyjnego tomu z I konferencji „Język. Religia. Tożsamość” 
tak określili zakładane cele: „Poszukiwanie własnego miejsca wśród innych, 
właściwej roli w społeczeństwie, w rodzinie, w środowisku zawodowym, twór-
czym, identyfikowanie własnych oczekiwań, wrażliwości, uczuć z rzeczywistością, 

postrzeganą przez pryzmat zdobytych doświadczeń i posiadanych umiejętności 
jest przypisane każdemu człowiekowi. Jego niezbywalne prawo do ojczyzny, 
rodziny, pracy, do wyrażania wiary, uczuć, przekonań, prawo do działania i tworze-

nia od dawna stanowi przedmiot społecznego zainteresowania tych wszystkich, 

którym najbliższe jest dobro drugiego człowieka, również polityków, organizato-

rów życia publicznego, a także przedstawicieli świata nauki. We współczesnym 

świecie powszechnej globalizacji coraz częściej pojawia się pytanie o tożsamość – 

rodzinną, środowiskowa, społeczną, zawodową, etniczną, narodową, kulturową. 
 

                                                                                                                                                                          

osobowa; https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_osobista; https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_ 
kulturowa; https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_regionalna [dostęp: 15.09.2016]. 

3
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_(psychologia) [dostęp: 15.09.2016].  

4
  http://portalwiedzy.onet.pl/83222,,,,tozsamosc,haslo.html [dostęp: 15.09.2016]. 
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Narzędziem najważniejszym w wyrażaniu tożsamości, wiary, uczuć jest 
język, określany mianem dobra narodowego, nieznajomość którego uniemożliwia 
identyfikację w środowisku, utożsamienie z przedstawicielami danej wspólnoty 
etnicznej, z jej dorobkiem kulturowym, obrzędowością, obyczajowością, zasadami 
i prawem, z jej religią, z nauką. Poszukiwanie rozwiązań ułatwiających społeczną 

komunikację człowieka we współczesnym świecie sytuuje się w obszarach badaw-

czych dyscyplin humanistycznych, jak lingwistyka, socjologia, psychologia, teo-

logia, historia, pedagogika, literaturoznawstwo, filozofia, etnografia i inne. Obszar 

ich badań jest wspólny, cel zaś tożsamy.  
Motywacją taką kierowali się inicjatorzy i organizatorzy interdyscyplinarnej 

konferencji „Język. Religia. Tożsamość” zorganizowanej pod patronatem 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jurka w kwietniu bieżącego 
roku po raz pierwszy [dodam chodzi tu o rok 2007], w Głogowie i – jak wszystko 

wskazuje – osadowionej tam na stałe. Trzydniowe spotkanie odbyło się w głogo-

wskim „Domu Uzdrowienie Chorych” prowadzonym przez Cichych Pracowni-
ków Krzyża, których życzliwość dla przedstawicieli świata nauki jest ogromna”5

. 

Ten ostatni zacytowany akapit ujawnił już pewne ważne dla mojej prezen-

tacji konferencyjnej historii cechy, pewne charakterystyczne stałe głogowskich 
konferencji. 

Zacznę od inicjatorów i organizatorów obecnie już dziesięciu konferencji. 
Niezmiennie są to profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska i ksiądz doktor 
Grzegorz Cyran oraz pełniąca bardzo ważną funkcję sekretarza – doktor Joanna 

Rutkowska. Wiemy, że współpracuje z nimi cała grupa pracowników Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.    

Po drugie – miejsce konferencji: Głogów, „Dom Uzdrowienie Chorych” 
prowadzony przez Cichych Pracowników Krzyża6. Wspomnę tylko, że stowarzy-

szenie to założone zostało w 1950 roku przez włoskiego kapłana bł. ks. prałata 
Luigi Novarese, ma charakter wspólnoty osób konsekrowanych: kapłanów i wier-
nych świeckich zaangażowanych w uświadamianie ludziom chorym i niepełno-

sprawnym chrześcijańskiego sensu ich cierpienia. „Dom Uzdrowienie Chorych” 
jest pierwszym (otwarty był 16 czerwca 2003 roku) i jedynym domem wspólnoty 
w Polsce, jest ośrodkiem duszpasterstwa chorych, w którym odbywają się 
turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne. I powtórzę w tym miejscu jeszcze raz 
zacytowane już słowa o ogromnej życzliwości Cichych Pracowników Krzyża,  
z którą jako uczestnicy konferencji spotykamy się na każdym kroku.  

Kolejna cecha to patronat, którym zawsze objęta jest nasza konferencja. 
Pierwsza odbyła się – jak już wspominałam – pod patronatem ówczesnego 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jurka, uczestnika dwu 

                                                           
5
  E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran, Wprowadzenie, [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. 1,  

red. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 7. 
6
  Zob. http://www.cisi.pl/ [dostęp: 15.09.2016]. 
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pierwszych konferencji. Kolejne osiem spotkań obejmował honorowym patro-

natem Prezydent Miasta Głogowa, do 2014 roku był to Jan Zubowski, który 
spotykał się z nami nie tylko podczas otwarcia lub zamknięcia konferencji. 
Dziesiątą, tegoroczną edycję głogowskich spotkań objęła patronatem Pani 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.  

Najważniejszym czynnikiem dla kształtowania każdej tożsamości konferen-

cyjnej jest oczywiście sama istota konferencji naukowej. Zgodnie z definicją jest 
to „spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnymi 
działami nauki, w ramach którego referowane są wyniki badań naukowych lub 

odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określone 
tematy. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form 
prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. […] Podstawową 
częścią wszystkich konferencji są sesje referatowe”7, zwykle są to sesje plenarne 
i obrady sekcyjne. Taka też jest nasza ogólnopolska konferencja „Język. Religia. 
Tożsamość”. Wyróżnia ją natomiast jej prawdziwie interdyscyplinarny charakter. 
W dzisiejszych czasach postępującej wąskiej specjalizacji konferencje stają się 
coraz częściej bardzo ściśle zakreślone tematycznie. W Głogowie natomiast spoty-

kają się naukowcy z różnych dziedzin; jak zapowiadali to Elżbieta Skorupska-

Raczyńska i Grzegorz Cyran, są to  językoznawcy, literaturoznawcy, filolodzy, 
historycy, pedagogowie, socjolodzy, psycholodzy, teolodzy, filozofowie, etno-

lodzy. Nie sposób tutaj scharakteryzować w kilku słowach problematyki podejmo-

wanej przez referentów podczas obrad konferencyjnych. Według konferencyjnych 

programów podczas dziewięciu dotychczasowych spotkań mogliśmy wysłuchać  
i następnie przedyskutować ponad czterysta referatów. Referentami byli naukowcy 

ze wszystkich regionów Polski oraz z zagranicy – z Ukrainy. Reprezentowane 

były takie ośrodki jak: Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Głogów, Gorzów 
Wielkopolski, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Paradyż, Poznań 
(dopowiem, że na każdej kolejnej konferencji liczba poznaniaków wzrasta), 
Rzeszów, Sanok, Siedlce, Tarnobrzeg, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.  

Stałym, choć częściowo ewoluującym elementem składającym się na konfe-

rencyjną tożsamość jest także termin konferencji „Język. Religia. Tożsamość”. 
Tradycyjnie spotykamy się w pierwszą niedzielę po świętach wielkanocnych. 
Przyjeżdżamy do Głogowa wraz z wiosną. Wyjątkiem były V i VIII konferencja. 
Dwukrotnie bowiem w latach 2011 i 2014 przesuwaliśmy termin, ponieważ 
Wielkanoc wypadała w drugiej połowie kwietnia i konferencja niebezpiecznie 
pokrywałaby się z majowym długim weekendem. Początkowo tylko zjeżdżaliśmy 

się w niedzielę na kolację, a obrady rozpoczynaliśmy w poniedziałek. Od I do 
IV, czyli do roku 2010, konferencja trwała bowiem trzy dni. Od V konferencji 
obrady zaczynamy już w niedzielne popołudnie, nasze spotkanie przedłużyliśmy 
do czterech dni.  

                                                           
7
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_naukowa [dostęp: 15.09.2016]. 
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Wydłużenie konferencji jest ściśle powiązane z kolejną cechą głogowskiej 
tożsamości konferencyjnej. Jest nią wycieczka. Podczas pierwszych konferencji 
trwała ona pół dnia, od roku 2011, czyli od V konferencji, integrujemy się na 
całodniowych poniedziałkowych wycieczkach. I tak II konferencji zwiedzaliśmy 
Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu, gdzie podziwialiśmy 
cudowną gotycką figurkę Maryi, unikatową rzeźbioną ambonę z przełomu XVII  

i XVIII wieku, przedstawiającą sceny z życia Chrystusa: rozmnożenie chleba 
oraz Przemienienie Pańskie na górze Tabor, wysłuchaliśmy też specjalnie dla nas 
zorganizowanego koncertu). Zwiedziliśmy także Sanktuarium świętego Jakuba 
Apostoła w Jakubowie. III konferencja to zwiedzanie Głogowa: ratusza, forty-

fikacji, podziemnego miasta. Podczas IV konferencji odwiedziliśmy Kożuchów, 
miasto nazywane lubuskim Carcassonne za sprawą imponujących murów obron-

nych i dobrze zachowanego średniowiecznego układu budowli. V konferencja 
wiązała się z wyjazdem za granicę Polski do pięknej czeskiej Pragi. W czasie  
VI konferencji wybraliśmy się w Karkonosze, wtedy po raz pierwszy planowaliśmy 

dojść do wodospadu Kamieńczyka, niestety pogoda nam to uniemożliwiła i zdo-

byliśmy tylko wodospad Szklarki. Zwiedziliśmy również zakłady ceramiki  
w Bolesławcu oraz mieliśmy możliwość podziwiania wpisanego na Listę Świato-

wego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO pięknego drewnianego Kościoła 
Pokoju w Jaworze. VII konferencja to kolejna próba zdobycia wodospadu Kamień-

czyka, ale podobnie jak przed rokiem skończyło się na dotarciu do wodospadu 
Szklarki. Zwiedziliśmy natomiast zamek Czocha oraz raczyliśmy się wodami  
w pijalni wód w Świeradowie-Zdroju. Podczas VIII konferencji w 2014 roku 

powtórzyliśmy wycieczkę do stolicy Czech – Pragi. IX konferencja zwieńczyła 
sukcesem nasze starania osiągnięcia wodospadu Kamieńczyka, a także mogliśmy 
zapoznać się z pracą w hucie Julia w Szklarskiej Porębie, gdzie nie tylko podziwia-

liśmy piękne kryształy, ale też i sami próbowaliśmy swoich sił w zdobieniu szkła. 

Podczas X konferencji powtórnie odwiedziliśmy Czechy. Tym razem zwiedzi-
liśmy zamek Sychrov, w Turnovie zapoznaliśmy się ze sposobami obróbki gra-

natów, mogliśmy też nabyć piękną biżuterię z tymi czeskimi granatami.  
Wspominałam już o miejscu naszej konferencji „Domu Uzdrowienie 

Chorych” w Głogowie. Koniecznie muszę też podkreślić, że ten ośrodek leży  
w cieniu głogowskiej kolegiaty. Stąd też w specyficzny sposób także i nasza 
konferencja jest z kolegiatą związana. Głogowska kolegiata jest jedną z naj-
starszych świątyń Śląska, jej początki sięgają XIII wieku. Obecnie, od 1988 roku, 
kolegiata jest odbudowywana po zniszczeniach II wojny światowej. Odnowa trwa 

cały czas, do tej pory wykonano szereg prac remontowych, w tym naprawę murów 

części prezbiterium, aranżację tego wnętrza ze stylizowanymi filarami, wylane 

zostały podłoża nawiązujące do pierwotnej posadzki, krypta romańska została 
wystylizowana pod rezerwat archeologiczny, restaurowane są freski w kaplicach 

bocznych oraz sklepienie. Wstawiono witraże i zamontowano dzwony. Co roku 
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śledzimy kolejne etapy odbudowy kolegiaty (byliśmy nawet na wieży, chociaż 
niektórzy uczestnicy konferencji woleli oglądać kolegiatę – powiem – biernie).  

Kolejna cecha głogowskiej tożsamości konferencyjnej to uroczysta kolacja, 

podczas której od VI konferencji, czyli od 2012 roku, przyznawany jest wybit-
nym, czyli takim, którzy kichają na wszystko, uczestnikom konferencji tytuł 
Kawalera lub Damy Głogowskiej Tabakiery (oczywiście wraz z autentyczną 
napełnioną tabaką tabakierą). Przepraszam, że zaczęłam od Kawalera, a nie Damy, 

ale pierwszym nagrodzonym był właśnie kawaler (nie chodzi o stan cywilny) 
profesor Bogdan Walczak.  

Konferencyjnym constans są także wieczorne, a pewnie należałoby 
uzupełnić i nocne, wspólne śpiewy przy akwariach. Ryby podobno nie mają 
głosu, te głogowskie na szczęście także nie mają chyba również i słuchu, 
ponieważ o właściwej dla siebie porze mają wygaszane światło i idą spać, bez 
zważając na nasze koncertowanie. My natomiast, wykorzystując przygotowane 
śpiewniki, ale też i bez nich, integrujemy się, śpiewając i ludowe, i dawne,  
i nowe piosenki przy akompaniamencie świetnie grającej na gitarze niezrównanej 
Joasi Rutkowskiej. Przy akwariach nigdy też nie brakuje lampki wina. Można 
więc powiedzieć, że wieczory to wino, nie tylko kobiety i śpiew.  

I teraz nastała pora, aby powiedzieć o jednym z najważniejszych poza-

naukowych czynników kształtujących naszą głogowską tożsamość konferencyjną, 

czyli o wtorkowej (zawsze) wizycie w remizie w Grochowicach. Mówiąc o kolacji 
w grochowickiej remizie, trzeba choćby wspomnieć o kilku elementach. Po pierw-

sze jak kolacja to oczywiście jedzenie. Gospodarze rozpieszczają nas swoim 
tradycyjnym wielkanocnym daniem – świeżonką, ale zajadamy się także własnego 

(tzn. Grochowiczan) wyrobu wędlinami, chrzanem, rybą po grecku, kiszonymi 

ogórkami, pierogami. Ale jedzenie to nie wszystko, tradycją jest specjalnie dla 
nas szykowana grochowianka oraz jagodzianka. O tej pierwszej tak pisał nasz nie 
tylko konferencyjny wieszcz:  

Mają Francuzi koniak, kalwados też piją, 

A Włosi mają grappę, Bałkany rakiją,  

Maja Grecy metaxę, mają whisky Szkoci,  

A w Stanach za Burbona każdy cie ozłoci, 

Mają tęgą horyłkę bracia Ukraińcy – 

Wypijesz, zasmakujesz i zawołasz : „Wiyncy!” 

Wszystko to bardzo dobre, wszystkiego próbuję, 

Jednak, co tu ukrywać, najlepiej się czuję, 

Gdy w Grochowicach, i to wcale nie po trochu, 

Uczciwie się napiję słynnej wódki z grochu. 
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Trzeba dodać, że na pożegnanie każdy uczestnik kolacji w remizie 
otrzymuje od gospodarzy małą buteleczkę złocistego lub bordowego trunku. 
Stałym elementem remizowej kolacji jest zawsze występ miejscowego zespołu 
ludowego Grochowiczanki, który to zespół, o czym warto pamiętać w 2017 roku 
obchodzi 30-lecie istnienia. Przy pierwszych konferencjach Grochowiczanki 

wykonywały dla nas różne ludowe i biesiadne pieśni, ale od kilku już konferencji 
włączamy się w to śpiewanie, nawet wybierając kolejne utwory. Jeśli już jestem 
przy artystycznych występach, muszę dodać, że stałym punktem programu kolacji 
w remizie jest oczekiwany przez wszystkich wiersz Bogdana Walczaka. Jeden  

z nich przed chwilą cytowałam, ale pozwolę sobie zaprezentować jeszcze fragment 
kolejnego (po części proroczego, a miejmy nadzieję, że będzie taki w całości) 

Kiedyś wołałem tutaj: „Ela na rektora!” 

Choć nie wiem, czy do tego bardzo była skora.   

To jednak od dni kilku już drugą kadencję 

Będę w Eli w Gorzowie miał Magnificencję. 

[…] 

Cztery lata spokoju i cztery remizy – 

Tak z mojej perspektywy tę kadencję widzę.  

Był jeszcze drugi okrzyk – ten wciąż niespełniony, 

Więc zaraz będzie musiał być tu powtórzony. 

Kto pamięta, wie teraz, dokąd okrzyk zmierza. 

Zawołam po raz drugi: „Grzegorz na papieża!” 

Ostatnio, profesor Walczak ma konkurencję w osobie Pana Krzysztofa  
z grochowickiego zespołu, który rewanżuje się wierszowanym utworem. Ale to 
nie koniec remizowych cech konferencyjnej tożsamości. Remiza to wspaniała 
wspólna zabawa, to wspólne śpiewy i wspólne tańce, tańce, które niestety zwykle 
za szybko się kończą. . 

I jeśli już wspominałam o końcu, to na zakończenie jeszcze jeden 
ukształtowany w remizie element głogowskiej tożsamości konferencyjnej, którego 

nie może w tym moim wystąpieniu zabraknąć: Kareta złota – piosenka pierwotnie 

śpiewana przez Grochowiczanki, przejęta przez nas i przyjęta prawie jak hymn 
głogowskiej konferencji. Dodam tylko, o czym pewnie mało kto wiem, że auto-

rami tekstu są Sławomir Mrożek i Bogumił Kobiela, a muzykę skomponował 
Tadeusz Chyła. 
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ANEKS 

Kareta złota – słowa: Sławomir Mrożek i Bogumił Kobiela, muzyka: Tadeusz 
Chyła 

1. Na ścieżce przy gościńcu, 

którym od lat dziesięciu, 

nikt nie przechodził, 

pies ani złodziej. 

Pasterz grał na fujarce, 

i jak to zwykle w bajce, 

śnił, że z daleka 

złocista kareta 

gościńcem mknie. 

ref. 

Czy tędy nie jechała, 

kareta moja mała, 

moja tęsknota, 

kareta złota./2x 

2. Boso po rannej rosie, 

fujarkę wziął i poszedł, 

na miejskich brukach, 

karety szukać. 

Mijają już jesienie, 

nie spełnia się marzenie, 

bo na tym świecie 

o złotej karecie, 

nie słyszał nikt. 

ref. 

Czy tędy nie jechała…  

moja tęsknota, 

kareta złota./2x 
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Conferential Identity, that is the History of Głogów Conferences 

Abstract 

The article characterizes an unelaborated type of identity which is acquired and 

consciously chosen – conferential identity. In this context the history of Głogów 

conferences has been presented and the factors shaping conferential identity indicated; 

being more precise, a specific Głogów conference identity. 

Characteristic constant elements of Głogów conferences have been discussed. 

Thus, the initiators and organizers, location and patronage which the conference always 

receives have been presented. The most important factor shaping conferential identity  

is of course the very essence of a scholarly conference. The interdisciplinary character 

of Głogów conference has been stressed, its fixed dates and duration. An excursion is 

mentioned as an integral part of the conference. Other non-scholarly, but very important 

characteristic features shaping the identity of Głogów conferences are: observation  

of the reconstruction of the collegiate church in Głogów, formal supper during which 

the title of the Knight or Lady of Głogów Snuffbox is given, joint evening and night 

singing near aquariums as well the Tuesday visit to the fire station in Grochowice. 

Keywords: identity, conferential identity, history of Głogów conferences  

 


