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Sprawy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Publikacje
Na stronach internetowych Urzędu Miasta Wrocławia znajduje się link umożliwiający pobranie publikacji pt. Środowisko Wrocławia. Informator o stanie
środowiska 2010. Informator ten przygotowała firma
Lemitor. Wśród autorów poszczególnych publikacji
znaleźli się pracownicy oraz doktorant naszego Instytutu: dr hab. Zdzisław Jary (red.), prof. dr hab. Piotr
Migoo, dr Jerzy Bierooski, dr Anetta DrzenieckaOsiadacz, dr Marek Kasprzak, dr Bartosz Korabiewski, dr Maciej Kryza, dr Mariusz Szymanowski, mgr
Michał Kuc.
Informator można pobrad ze stron
BIPu UM Wrocławia
(przejście do witryny po kliknięciu okładki tomu).

Zakład Geomorfologii
Dr Agnieszka Latocha wygłosiła dwie prelekcje popularnonaukowe: 2 marca w Klubie Podróżnika
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej ("Turystycznej"): Spitsbergen - w krainie lodowców i niedźwiedzi oraz 18 marca w Ośrodku Kultur Świata: Ladakh - Mały Tybet.
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Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki zaprasza na kolejną, trzecią już konferencję naukową poświęconą studiom krajobrazowym, która będzie nosid tytuł Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobraz i odbędzie się w dniach 17–18 listopada 2011 r. Komitet organizacyjny konferencji tworzą: dr inż. Anna Zaręba, dr Janusz Łach, mgr Krzysztof Kołodziejczyk.
Informacje szczegółowe nt. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zgrit.uni.wroc.pl .
Dr Janusz Łach wygłosił 5 kwietnia w XII LO we Wrocławiu prelekcję popularnonaukową w ramach
projektu Poznajemy nasz Świat. Wykład dotyczył środowiska geograficznego Azji Południowej na
przykładzie Sri Lanki.

Zakład Kartografii
W dniach 23–25 marca 2011 r. w Enschede (Holandia) odbyła się pierwsza konferencja poświęcona statystyce przestrzennej (1st Conference of Spatial Statistics 2011. Mapping Global Change).
Konferencja ta zgromadziła naukowców z różnych dziedzin (m. in. matematyków, geodetów, kartografów, meteorologów, klimatologów, biologów). Przedstawiono na niej 10 wykładów, 49
prezentacji oraz ok. 150 posterów. Zakład Kartografii reprezentowali dr Mariusz Szymanowski z
posterami Application of geographically weighted regression for modelling the spatial structure of
urban heat island in the city of Wrocław (SW Poland) (wspólnie z dr M. Kryzą) i Application off a
land use regression model for calculation of the spatial pat tern of annual NOx air concentrations
at national state – a case study for Poland (wsólnie z dr M.Kryzą, A.J. Dore i mgr M.Werner) oraz
dr Małgorzata Wieczorek z posterem pt. The influence of area size on morphometric DEM classification results considering k-median method.
W marcu odbył się regionalny etap plastycznego X Konkursu Kartograficznego im. Barbary
Petchenik pod tytułem „Żyjąc w zglobalizowanym świecie”, który jest skierowany do uczniów klas
V i VI szkół podstawowych. Konkurs ten odbywa się co 2 lata. Spośród nadesłanych prac z województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego jury, w składzie dr hab. prof. Wiesława Żyszkowska, dr Waldemar Spallek i dr Małgorzata Wieczorek, wybrało 10 prac, które wysłano do Warszawy na etap ogólnopolski. Prace te można oglądad na stronie internetowej Zakładu Kartografii
(http://www.kartografia.uni.wroc.pl/konkurs_BP_2011.html).
W Zakładzie Kartografii trwają przygotowania do organizowanej 20 Szkoły Kartograficznej pod
hasłem Zastosowania statystyki w GIS i kartografii. Szkoła odbędzie się w dniach 13–15.04.2011 r.
w Brunowie koło Lwówka Śląskiego. Planowanych jest 15 wykładów oraz sesja wyjazdowa.
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Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Prof. dr hab. Stanisław Ciok i dr hab. Dariusz Ilnicki wzięli udział w ogólnopolskim seminarium nt.
Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego zorganizowanym przez Główny Urząd
Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne w dniu 7–8
marca 2011 r. Wygłosili referat pod tytułem: ”Problemy delimitacji przestrzennej w badaniach
regionalnych”. Było to jedno z 22 referatów wygłoszonych przez przedstawicieli urzędów statystycznych, administracji rządowej i samorządowej i pracowników naukowych. Seminarium zorganizowane zostało w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej oraz 222 rocznicy sesji Sejmu Czteroletniego (9 marca 1789 r.), podczas której padła ze strony Fryderyka Józefa Moszyoskiego propozycja przeprowadzenia spisu ludności1.
Dr Sylwia Dołzbłasz wzięła udział w sympozjum naukowym „Development strategy methodology”
zorganizowanym w ramach realizacji projektu „ReSource” w dniach 3–4 marca 2011 r. w Piran
(Słowenia). Wygłosiła referat pt. „Strategic spatial planning”.
Dr hab. Dariusz Ilnicki został powołany (obok dotychczasowej opiekunki dr Agnieszki Latochy) na
opiekuna Koła Naukowego Studentów Geografii im Juliana Czyżewskiego. Nieustanny rozwój KNS
Geografii spowodował, że wśród jego członków, pod koniec ubiegłego roku, narodził się pomysł
powołania „drugiego” opiekuna naukowego. Na wybór opiekuna miała wpływ trwająca blisko 2
lata owocna współpraca sekcji geografii społeczno-ekonomicznej z dr hab. Dariuszem Ilnickim.
Mgr Sławomir Czerwioski otrzymał stypendium dla doktorantów w konkursie ogłoszonym w ramach programu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą
zwiększenia konkurencyjności Uczelni. Stypendia dla doktorantów przyznawane są na 5 miesięcy.

Koło Naukowe Studentów Geografii
Geografowie najlepszym Kołem na Wydziale! – relacja Filipa Duszyoskiego
Podobnie jak rok temu, i tym razem Giełda Kół Naukowych (23.03.2011) okazała się dla geografów
bardzo pomyślna. Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego zostało uznane
przez jury za najlepsze Koło na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w bieżącym
roku akademickim. To duży sukces, potwierdzający po raz kolejny, jak wielki ogrom pracy i energii
wkładany jest miesiąc w miesiąc w rozwój tej studenckiej organizacji.

1

„Pierwszym spisem ludności w Polsce był spis ludności wszystkich miast w 1777 r. Za pierwszy powszechny
spis ludności (sumaryczny) w Polsce uznaje się spis z 1789 roku, uchwalony przez Sejm Czteroletni w dniu 22
czerwca 1789 r. pod nazwą „Lustracja dymów i podanie ludności” z inicjatywy posła ziemi bracławskiej,
Fryderyka Józefa Moszyoskiego, wnuka Augusta II. Spisem objęto ludnośd wiejską i miejską, z podziałem na
chrześcijan i żydów, z pominięciem szlachty i duchowieostwa. Każda z 4 tablic spisowych zawierała podział
ludności według płci, zawodu i stanowiska społecznego z wyróżnieniem synów (w wieku do 15 i powyżej 15
lat) oraz córek (Fogelson, 1938a, s. 615). Spis nie był spisem imiennym, druki wypełniano odrębnie dla każdej posesji”.(A. Gawryszewski, 2005, Ludnośd Polska w XX wieku, IG i PZ PAN, Monografie 5).
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Koło Naukowe zaprezentowało szereg urządzeo i materiałów, które są bezpośrednio związane
z wiodącymi obecnie projektami. Publicznośd miała okazję zobaczyd m.in. anemometr, kolektor
mgielny, świder Presslera, wycinki korzeni ze Wzgórz Lipowych, pamiątki z wyprawy na Syberię
w 2010 roku, czy też zdjęcia z rozmaitych wyjazdów z ostatnich lat. Trzeba przyznad, że eksponatów było mnóstwo – tak dużo, że pokazanie ich wszystkich graniczyło z niemożliwością. W rezultacie, każdemu zainteresowanemu poświęcaliśmy wiele minut na wyjaśnienie działania aparatury
i opowieści o naszych niezwykłych wyjazdach. Trzeba przyznad – opłaciło się. We wzroku najmłodszych dostrzec można było żar zainteresowania geografią (kto wie, może kiedyś znajdą się w Instytucie?), a w tłumie ludzi można było usłyszed głosy, że to właśnie geografowie zaprezentowali się
najlepiej.
Zwieoczeniem naszych starao była prezentacja, w której opowiedzieliśmy publiczności o naszych
badaniach i wyprawach. Filip Duszyoski rozprawiał o wspaniałości syberyjskiej przyrody, o uroku
Gór Izerskich, a także o badaniach prowadzonych na Wzgórzach Lipowych i niezwykłym projekcie
Przewodnika po Koronie Gór Polski.
Trzeba podkreślid, że na Giełdzie Kół Naukowych pojawili się również pracownicy naszego Instytutu. Nasze starania obserwowali opiekun KNSG dr Agnieszka Latocha, prof. Zdzisław Jary oraz dr
Henryk Chmal, za co bardzo im dziękujemy!
Podziękowania należą się także tym wszystkim, którzy wzięli udział w zmaganiach na Giełdzie Kół
Naukowych – Hannie Prałat, Monice Kisiel, Małgorzacie Kret, Justynie Lisok, Mateuszowi Garbacikowi, Markowi Kauderowi, Arkadiuszowi Ochmaoskiemu i Filipowi Duszyoskiemu. Gdyby jednak
nie ciężka praca całego Koła Naukowego w ciągu ostatniego roku, taki sukces z pewnością nie
zostałby osiągnięty.

KNSG na Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej
Chod I Szalona Studencka Noc Naukowa została zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy,
Koło Naukowe Studentów Geografii wzięło w niej udział jako jedyne spoza tej uczelni. Członkowie
KNSG postanowili nie zmarnowad specjalnego zaproszenia organizatorów i wystąpili przed zebranymi z prezentacją Ludzie zaklęci w górskim kamieniu, czyli rzecz o geografów wyjazdach szalonych. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego mieli okazję zapoznad się z prowadzonymi obecnie
projektami, a także przenieśd się na moment w niezwykłe krajobrazy syberyjskiego pustkowia.
Wieczór na Uniwersytecie Przyrodniczym był wyjątkowy pod każdym względem. Organizatorzy
zadbali o każdy szczegół, a prelegenci, reprezentujący kolejne Koła, w porywający sposób opowiadali o swoich naukowych pasjach. Tak wielki entuzjazm tylu młodych naukowców robił wrażenie.
Wszyscy udowodnili, że nauka, niezależnie od dziedziny, jaką się zajmuje, może byd czymś, dla
czego człowiek może stracid głowę. I właśnie to było tej nocy najwspanialsze.

W dniach 14–15 maja 2011 roku w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego odbędzie się
I Międzynarodwe Seminarium Studenckie pt.: Some aspects of geoscience in Polish and Ukrainian
students’ research projects organizowane przez Koło Naukowe Studentów Geografii. Tym samym,
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organizatorzy i zarząd KNS Geografii zapraszają wszystkich studentów i doktorantów do czynnego uczestnictwa w Seminarium.
Seminarium jest pokłosiem wizyty
delegatów KNSG we Lwowie, która odbyła się w maju 2010 roku
w związku z Dniami Uniwersytetu
Wrocławskiego na Uniwersytecie
Lwowskim. Nawiązany wówczas
kontakt ze studentami Geografii
z Uniwersytetu im. Iwana Franka
we Lwowie docelowo ma się przerodzid w stałą współpracę. Planowane seminarium studenckie ma
byd pierwszym krokiem do zacieśnienia i sformalizowania kontaktów ze studentami z Ukrainy,
a jego merytoryczny charakter ma
na celu przynieśd znaczne korzyści
naukowe studentom obu Wydziałów. Głównymi adresatami Seminarium są studenci nauk przyrodniczych m.in. geografii, geologii,
ochrony środowiska. Uniwersytet
Lwowski reprezentowad będzie 10 studentów z tamtejszego Wydziału Geograficznego. Najlepsze
prace przedstawione w ramach Seminarium mają byd wydane w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, która jednocześnie ma stanowid I Zeszyt Naukowy KNSG.
Szczegóły dotyczące I Międzynarodowego Seminarium studenckiego pt.: „Some aspects of geoscience in Polish and Ukrainian students’ research projects” dostępne są na stronie KNS Geografii
www.knsg.uni.wroc.pl .

Opracowanie:
Marek Kasprzak
marek.kasprzak@uni.wroc.pl
Wrocław, 12 kwietnia 2011 r.

Materiały dotyczące spraw Instytutu i spraw poszczególnych Zakładów prosimy nadsyład do kooca każdego
miesiąca na adres e-mail M. Kasprzaka.
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