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Sprawy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 

Doktoraty 

16 grudnia 2022 r. Rada Dyscyplin nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekono-

miczna i gospodarka przestrzenna jednogłośnie nadała stopień doktora Natalii Pilguj. Rozprawa 

doktorska Natalii dotyczyła wykorzystania numerycznych modeli pogody w rekonstrukcji ekstremal-

nych zjawisk konwekcyjnych. Badania były finansowane z grantu NCN Preludium i realizowane m.in. 

przy współpracy z National Severe Storms Laboratory, USA. Serdecznie gratulujemy! 

 

Odnowienie doktoratu 

W dniu 10 grudnia w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość od-

nowienia, po 50 latach, doktoratu Profesora Jana Łobody – wieloletniego dyrektora Instytutu Geo-

graficznego (później Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego) i wybitnego geografa społeczno-

ekonomicznego. Okolicznościową laudację na cześć Jubilata wygłosił prof. dr hab. Piotr Migoń, pod-

kreślając między innymi innowacyjne badania prowadzone przez prof. Jana Łobodę, wysoki poziom 

zajęć dydaktycznych oraz działania organizacyjne na szczeblu ogólnopolskim, jednoczące środowi-

sko geografów. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono pracowników zakładów, którymi kierował 

prof. Jan Łoboda (Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Zakład Zagospodarowania Przestrzen-

nego), a także emerytowani pracownicy Instytutu, dawni współpracownicy profesora. Uroczystość 

prowadzili Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr hab. Robert Olkiewicz i Dziekan Wydziału 

Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – dr hab. prof. UWr. Henryk Marszałek. W trakcie tej samej 

uroczystości dyplomy odnowienia doktoratów otrzymało również troje profesorów z Instytutu Nauk 

Geologicznych: Teresa Oberc-Dziedzic, Andrzej Grodzicki i Michał Sachanbiński. 
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Profesor Jan Łoboda z Dziekanem Wydziału, prof. Henrykiem Marszałkiem. 

  

Gratulacje Jubilatowi składa Dyrektor Instytutu, 
prof. Mariusz Szymanowski. 

Profesor Jan Łoboda w towarzystwie prof. Piotra 
Migonia i dr. Janusza Kidy. 
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Posiedzenia KNoZ PAN 

W dniu 1 grudnia 2022r o godz. 15.30 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr odbyło 

się posiedzenie otwarte Komisji Nauk o Ziemi Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W ra-

mach tego posiedzenia dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr (wraz z zespołem badawczym) wygło-

sił referat pt. „QUO VADIS RHINOCEROS – odkrycie i badania unikalnego szkieletu wymarłego no-

sorożca Stephanorhinus kirchbergensis wraz z kompleksem osadów z Gorzowa Wielkopolskiego”. 

Referat oraz dyskusja przybliżyły uczestnikom historię odkrycia szkieletu kopalnego nosorożca na 

ziemiach polskich (okolice Gorzowa Wlkp.) oraz zapoznała ze stanem aktualnych badań dotyczących 

tego odkrycia. 

 

Prof. Krzysztof Stefaniak 
w trakcie prezentacji. 

 

W dniu 15 grudnia 2022r o godz. 15.30 dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ (Katedra 

Geologii i Geomorfologii, Uniwersytet Łódzki) oraz prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski (Zakład Geo-

grafii Fizycznej, Uniwersytet Wrocławski) wygłosili wspólny referat pt. „Badania osadów czwarto-

rzędowych w rowie Kleszczowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Po wygłoszonym referacie 

rozpoczęła się ożywiona dyskusja na tematy związane z kopalnią węgla brunatnego w Bełchatowie 

oraz stanem aktualnych badań tej odkrywki. 

  
Wprowadzenie do prezentacji. Prof. Z. Jary oraz 

prof. L. Wachecka-Kotkowska. 
Prof. Dariusz Krzyszkowski w trakcie prezentacji. 
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Publikacje 

W czasopiśmie Journal of Hydrology (IF=6.708, 140 pkt MEiN) ukazał się artykuł The impact of the 

satellite ground track shift on the accuracy of altimetric measurements on rivers: A case study of 

the Sentinel-3 altimetry on the Odra/Oder River, którego autorami są: mgr Michał Halicki, Christian 

Schwatke i prof. Tomasz Niedzielski. W artykule tym przedstawiono metodę korekcji błędu pomia-

rów altimetrycznych na rzekach, wynikającego z perturbacji orbity, która powoduje odchylenia 

ziemskiej ścieżki przelotu satelity o +/– 1 km. Przez to pomiary na wybranej stacji przeprowadzane 

są w różnych miejscach na rzece – biorąc pod uwagę spadek podłużny np. środkowej Odry (25–30 

cm/km), poszczególne pomiary mogą być obarczone błędem rzędu kilkudziesięciu centymetrów. 

Zaproponowana korekcja pozwoliła na statystycznie istotną poprawę dokładności stanów wody na 

16 wirtualnych stacjach satelitów Sentinel-3 na Środkowej Odrze o ponad 25%. Jedna z metod 

przedstawionych w tej pracy oparta jest wyłącznie na danych satelitarnych i może być zastosowana 

w dowolnym miejscu na świecie.  

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169422013312
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W czasopiśmie Remote Sensing (IF: 5,349, 100 pkt MEiN) ukazał się artykuł pt. „Glacial Outburst 

Floods Responsible for Major Environmental Shift in Arctic Coastal Catchment, Rekvedbukta, Albert 

I Land, Svalbard”, którego autorami są mgr Aleksandra Wołoszyn, mgr Zofia Owczarek, mgr Iwo 

Wieczorek, dr hab. Marek Kasprzak oraz dr hab. Mateusz Strzelecki prof. UWr. Zmiany klimatu są 

prawie czterokrotnie szybsze w Arktyce niż średnia globalna. Małe zlewnie położone na wybrze-

żach, a w nich jeziora glacjalne, są szczególnie narażone na ocieplanie się klimatu. Artykuł wykazuje 

wpływ powodzi glacjalnej na lagunę w obrębie małej zlewni (8 km2) na NE Spitsbergenie (Svalbard). 

Powódź glacjalna (sierpień 2022) doprowadziła do całkowitego zniknięcia wody w lagunie oraz do 

wyrzutu bardzo dużej ilości sedymentów do zatoki Rekvedbukta. Badania zostały wsparte przez 

grant NCN ASPIRE-Arctic storm impacts recorded in beach-ridges and lake archives: scenarios for 

less icy future’.  

 

 

W czasopiśmie Water (IF=3.53, 100 pkt MEiN) ukazał się artykuł Assessing and Mitigating Ice-Jam 

Flood Hazards and Risks: A European Perspective, którego współautorami są mgr Michał Halicki, 

prof. Tomasz Niedzielski, dr Joanna Remisz, mgr Grzegorz Walusiak i dr inż. Matylda Witek. Artykuł 

jest podsumowaniem konferencji „Assessing and mitigating ice-jam flood hazard and risk”, która 

odbyła się w Poznaniu w dniach 19–20 października 2022. Zespół ZGiK przedstawił w tej pracy moż-

liwości detekcji zjawisk lodowych przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych.  

https://www.mdpi.com/2072-4292/14/24/6325
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https://www.mdpi.com/2073-4441/15/1/76
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Na przełomie roku ukazała się mo-

nografia pt. „Routledge Handbook 

of Borders and Tourism” (red. Dal-

len J. Timothy, Alon Gelbman, 

2023, Routledge), której współau-

torką jest dr hab. Sylwia Dołzbłasz 

z Zakładu Zagospodarowania Prze-

strzennego IGRR UWr. Na zapro-

szenie profesora Dallen J. Timothy 

(Arizona State University) dr hab. 

Sylwia Dołzbłasz, prof. UWr wraz 

z dr hab. Katarzyną Szmigiel-Raw-

ską, prof. UW z Katedry Rozwoju 

i Polityki Lokalnej Uniwersytetu 

Warszawskiego podjęły się analizy 

problematyki współpracy transgra-

nicznej w ujęciu teoretycznym. Syl-

wia Dołzbłasz i Katarzyna Szmigiel-

Rawska są autorkami piątego roz-

działu monografii zatytułowanego 

„Aurea Mediocritas: Cross-border 

Cooperation between Materiality 

and Relationality”. W rozdziale tym 

skupiono się na zdefiniowaniu po-

jęcia współpracy transgranicznej 

uwzględniając relacyjną definicję terytorium i przestrzeni w kontekście samoorganizacji i współ-

pracy dotyczącej wspólnych zasobów. Celem analizy było poszerzenie wiedzy dotyczącej współcze-

snych wyzwań związanych ze współpracą ponad granicami państwowymi poprzez wskazanie po-

wiązań konceptualnych między materializmem a podejściem relacyjnym. W tym celu wykorzystano 

i poddano analizie pojęcie skali, które definiowane jest przez rozmiar terytoriów oraz organizacje 

i instytucje tworzone w celu zarządzania nimi, ale także przez przepuszczalność granic pomiędzy 

tymi terytoriami, organizacjami i instytucjami, ponieważ to właśnie owa przepuszczalność tworzy 

podstawy do współpracy. Omówiono ponadto najnowsze podejścia do pojęcia terytorialności, 

w szczególności w kontekście granic administracyjnych. Routledge Handbook of Borders and Tou-

rism poddaje analizie liczne i różnorodne relacje między granicami politycznymi a globalną tury-

styką. Monografia ta zawiera zarówno rozważania teoretyczne w tym zakresie jak i empiryczne przy-

kłady z pograniczy na całym świecie. Książka ta stanowi kompleksowy i interdyscyplinarny przegląd 

historycznego i współczesnego podejścia do ewolucji granic państwowych i turystyki.  

Publikacja dostępna jest odpłatnie pod linkiem: www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Bor-

ders-and-Tourism/Timothy-Gelbman/p/book/9780367482770 

 

 

http://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Borders-and-Tourism/Timothy-Gelbman/p/book/9780367482770
http://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Borders-and-Tourism/Timothy-Gelbman/p/book/9780367482770
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W Quaestiones Geographicae nr 41(3), 2022 (100 pkt MEiN) ukazał się artykuł „Geotourism poten-

tial of show caves in Poland”, którego współautorką jest dr Aneta Marek. W artykule przedstawiono 

potencjał geoturystyczny wszystkich komercyjnych (pokazowych) jaskiń w Polsce. Na podstawie wy-

branych cech i parametrów fizycznych dokonano oceny jaskiń oraz przeprowadzono analizy 

uwzględniając liczbę zwiedzających poszczególne obiekty.  

 

http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/current/quageo-2022-0032.pdf
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W czasopiśmie Landscape Journal (100 pkt MEiN) ukazał się artykuł pt. „Protecting the Identity of 

Sheep-Farming Landscapes in the Outer Carpathians: A Typology, Delimitation, and Interpretation”, 

którego autorami są dr Janusz Łach i dr Igor Bojko (Ukraińska Akademia Nauk). Artykuł porusza 

problem identyfikacji, interpretacji i delimitacji krajobrazów pasterskich pochodzenia wołoskiego, 

na obszarze średnich i niskich pasm górskich Karpat Zewnętrznych o jednolitej strukturze geolo-

giczno-morfologicznej (Karpat Fliszowych). Przedmiotem badawczym są reglowe polany śródleśne 

oraz znajdująca sią na nich zabudowa gospodarcza, stanowiąca identyfikator zróżnicowanych prac 

pasterskich mających wpływ na określony typ krajobrazu. Problemem badawczym jest próba doko-

nania typologii krajobrazów pasterskich i pastersko-rolnych strefy subekumeny, w oparciu o struk-

turę, funkcję działań gospodarczych. Powyższy problem wynika zarówno z potrzeby zinterpretowa-

nia obszarów i form działalności pasterskiej w celu ochrony wyjątkowego dziedzictwa życia i kultury 

naszych praojców, jakimi byli pasterze wołoscy, jak również w celu ochrony krajobrazów, które 

obecnie w wyniku nieopłacalności hodowli, ulegają szybkiemu zanikowi stając się krajobrazami re-

liktowymi włączając je poprzez sukcesję roślin drzewiastych w struktury krajobrazów typowo le-

śnych. Uratowanie unikatowych pod względem historyczno-kulturowym krajobrazów pasterskich 

pasma Karpackiego, pozwoli zachować tożsamość i dziedzictwo górali włoskich, a także bogatych 

w bioróżnorodność łąk wysokogórskich… 

 
 

 

W czasopiśmie „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" (70 pkt. MEiN) ukazał się artykuł autor-

stwa mgr Katarzyny Kuzary i dr hab. Roberta Szmytkie pt. "Estimating the actual population in 

suburban areas. The case of Czernica municipality (Wrocław suburban zone)". Celem artykułu było 

zwrócenie uwagi na problem szacowania liczby mieszkańców w strefach dynamicznie się rozwijają-

cych, jakimi bez wątpienia są strefy podmiejskie dużych aglomeracji w Polsce, które podlegają in-

tensywnym procesom suburbanizacji.  
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W czasopiśmie „Konwersatorium Wiedzy o Mieście” (40 pkt. MEiN) ukazał się artykuł dr Dominika 

Sikorskiego pt. "Przemiany demograficzne wybranych terenów przemysłowych i poprzemysłowych 

we Wrocławiu w XXI wieku". W pracy przedstawiono zmiany demograficzne zachodzące na wybra-

nych terenach przemysłowych i poprzemysłowych dużego miasta, jakim jest Wrocław w XXI w. 

 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/36313
https://czasopisma.uni.lodz.pl/konwers.../article/view/15787
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W czasopiśmie „Studia Periegetica" (T. 40, z. 4; 40 pkt MEiN) ukazał się artykuł dra Krzysztofa Ko-

łodziejczyka pt. "Udostępnienie walorów geoturystycznych wybranych części Sudetów za pośred-

nictwem szlaków pieszych na przestrzeni ostatnich 50 lat". Prześledzono w nim zmiany w dostęp-

ności geoatrakcji w Górach Sowich, Bystrzyckich, Orlickich i Suchych wraz z rozwojem sieci znako-

wanych tras pieszych. Zmiany układu szlaków analizowano za pomocą metod zaczerpniętych z teorii 

grafów, natomiast analizę dostępności geodziedzictwa przeprowadzono poprzez porównanie map 

i przewodników turystycznych z różnych okresów oraz badania terenowe. 

 

 

https://studia-periegetica.com/resources/html/article/details?id=232877
https://studia-periegetica.com/resources/html/article/details?id=232877


Biuletyn Informacyjny Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 1 (119) 2023 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl 13 

W czasopiśmie "Turystyka Kulturowa" (nr 125, 4/2022; 40 pkt MEiN) ukazał się artykuł mgr Kata-

rzyny Michnickiej, absolwentki Geografii ze specjalnością Geografia turystyczna, i dra Krzysztofa 

Kołodziejczyka pt. "Evaluation of automobile museums in Poland and Czechia", w którym dokonano 

oceny stanu, w jakim znajdują się muzea motoryzacji w Polsce i Czechach, w szczególności stopnia 

zaawansowania organizacji tych placówek i atrakcyjności ich oferty. 

 

Po koniec 2022 roku ukazała się angielskojęzyczna wersja ACADEMIA – The magazine of the Polish 

Academy of Sciences. W numerze tym zamieszczony jest artykuł "Parallel Realms, Integrated Lives" 

autorstwa dr hab. Dariusza Ilnickiego i dr hab. Krzysztofa Janca. Publikacja dostępna jest TUTAJ 

(klik).  

Sprawy Zakładowe 

Zakład Geografii Fizycznej 

W okresie wrzesień–grudzień dr Łukasz Stachnik przebywał w Departamencie Earth and Environ-

mental Science (EES) w Uniwersytecie w Pensylwanii (US) na pobycie badawczym realizowanym 

w ramach programu wyjazdów pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych do renomo-

wanych jednostek naukowych świata. Pobyt był realizowany w grupie badawczej BiCycles prowa-

dzonej przez prof. Jona Hawkingsa, wybitnego specjalisty z zakresy biogeochemii obszarów górskich 

i zlodowaconych. Wraz z prof. Hawkingsem, dr Łukasz Stachnik ulepszył metodę ekstrakcji 

http://www.journals.pan.pl/academiaPAS/143436?fbclid=IwAR2KLujVuRCIKaX7vEI7s7lXIPYRsTi2Zsh4uxZUeR5QDO8KWVO_qzAo6Jg
http://www.journals.pan.pl/academiaPAS/143436?fbclid=IwAR2KLujVuRCIKaX7vEI7s7lXIPYRsTi2Zsh4uxZUeR5QDO8KWVO_qzAo6Jg
http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1364
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selektywnej Fe (z kwasem askorbinowym i ditionitem sodu) z materiału zawieszonego pochodzą-

cego ze środowisk fiordowych Wysokiej Arktyki. Żelazo ekstrahowane z materiału zawieszonego za 

pomocą kwasu askorbinowego charakteryzuje się wysoką biodostępnością i może pełnić kluczową 

rolę w obiegu CO2 w fiordach. Ulepszona metodyka umożliwi analizy próbek osadu, których całko-

wita masa zawiesiny jest nawet 10-tnie niższa niż zakładana we wcześniejszych wersjach metody. 

Badania te zostały wykonane w ramach projektów: polsko-norweskiego projektu RAW (NCN, GRIEG 

1) oraz polsko-szwajcarskiego projektu ConGas (NCN, OPUS LAP1), w których wnioskodawca jest 

zewnętrznym ekspertem. Zastosowanie powyższych metod umożliwi rozszerzenie zakresu anali-

tycznego Laboratorium Gruntoznawstwa ZGF IGRR. Pobyt w EES umożliwił także transfer dobrych 

praktyk laboratoryjnych stosowanych w pomieszczeniach czystych typu cleanroom, a także w za-

kresie zastosowania technik ICP-OES do analiz ekstraktów z zawiesiny. Zakres tych umiejętności bę-

dzie wykorzystany w kierowanym przez dr Łukasza Stachnika projekcie (NCN SONATA 17, FLOURISH 

„Consequences of glacier changes on downstream nutrient supply and carbon metabolism”). Dr 

Łukasz Stachnik wygłosił dwa referaty wliczając jeden na zaproszenie prof. Jona Hawkingsa zatytu-

łowany „Impact of long-term glacier recession on biogeochemical cycles in Arctic” (dn. 2.12.2022), 

który odbył się w czasie oficjalnych seminariów w EES. Ponadto, wnioskodawca odbył kilka spotkań 

i konsultacji z pozostałymi specjalistami zajmującymi się badaniami eksperymentalnymi z zakresu 

dynamiki cieczy (prof. Hugo Ulloa, grupa badawcza GEFLOW), biogeochemii mikroorganizmów 

w warunkach ekstremalnych (prof. Ileana Pérez-Rodríguez, grupa badawcza Penn Geomicrobiology 

Laboratory) oraz modelowania biogeochemicznego obiegu gazów cieplarnianych w środowisku 

morskim (prof. Irina Marinov, grupa badawcza Ocean and Climate Dynamics). 

  
Przykład materiału zawieszonego pochodzącego 

z fiordu Hornsund, Hansvika (próbka górna) oraz z 
jeziora Revvatnet (próbka dolna). 

Ekstrakcja selektywna Fe z cząsteczek zawiesiny za 
pomocą kwasu L-askorbinowego  

(fot. Jack Murphy). 

  

Ekstrakcja zawiesiny z użyciem kwasu  
L-askorbinowego. 

Spotkanie z grupą badawczą i znajomymi  
z Uniwersytetu w Pensylwanii. 
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Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki 

W listopadzie i grudniu 2022 roku prowadzono badania terenowe nad inwentaryzacją obiektów 

małej infrastruktury sakralnej na obszarze ziemi kłodzkiej w ramach projektu „Typologia 

krajobrazów sakralnych ziemi kłodzkiej w kontekście zachowanego dziedzictwa kulturowego”. 

Przeprowadzono kompleksową inwentaryzację obiektów sakralnych na terenie Masywu Śnieżnika 

i Gór Złotych oraz wybranych miejscowości ziemi kłodzkiej. W badaniach terenowych udział wzięli 

dr Aneta Marek, dr Janusz Łach oraz dr inż. Barbara Szczepańska z Instytutu Socjologii UWr. 

Nawiązano także współpracę z Panem Mieczysławem Makarewiczem, reprezentującym 

Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”. Zespół składa podziękowania Panu 

M. Makarewiczowi za poświęcony czas oraz informacje o podejmowanych działaniach na rzecz 

ratowania obiektów małej architektury sakralnej w dolinie Białej Lądeckiej.    

  

  
 

W dniach 5–6 grudnia 2022 roku w Słupsku odbyła się XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska, której 

tematem przewodnim była „Pamięć Krajobrazu Pogranicza”1. Zakład Geografii Regionalnej i Tury-

styki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego reprezentowali dr Aneta Marek, dr Janusz Łach 

i mgr Maryna Diachuk. Dr Aneta Marek przybliżyła dotychczasowe wyniki badań omawiając temat 

„Ślady pamięci w krajobrazie ziemi kłodzkiej w oparciu o zachowane elementy dziedzictwa sakral-

nego”. Został on przygotowany we współautorstwie z dr Januszem Łachem i dr Małgorzatą Wyrzy-

kowską (Instytut Historii Sztuki UWr). Podczas sesji posterowej zaprezentowane zostały dwa 

 
1 Więcej na temat konferencji w zakładce Pracownia Badań Krajobrazu. 
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postery autorstwa pracowników ZGRiT: dr A. Marek i dr J. Łacha na temat „Dominanty sakralne na 

obszarze górskim ziemi kłodzkiej – wartość dodana dla określenia tożsamości i typologii krajobrazu” 

oraz dr J. Łacha i mgr M. Diachuk na temat „Wartość przyrodniczo-kulturowa krajobrazów polanar-

skich Karpat Zewnętrznych – kierunki ich transformacji i stan zachowania”. Konferencja pozwoliła 

na wymianę informacji i doświadczeń kulturoznawców, antropologów kultury, literaturoznawców, 

językoznawców, geografów kultury, socjologów oraz ekspertów innych dziedzin, zajmujących się 

tematyką krajobrazu i kultury pogranicza. Wyznaczone zostały nowe cele badawcze i kierunki przy-

szłych badań naukowych w tej tematyce. 

  
 

  
 

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

W dniach 5–6 grudnia dr Paweł Brezdeń i dr Dominik Sikorski uczestniczyli w 38. Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej pt. "Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego" 
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w Krakowie organizowanej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN i Komisję 

Geografii Przemysłu PTG. W czasie konferencji wygłosili oni dwa referaty: 

• dr Paweł Brezdeń: Wpływ kryzysu pandemicznego SARS-CoV2 na działalność przemysłową 

w Polsce i jej strukturę przestrzenną, 

• dr Paweł Brezdeń, dr Dominik Sikorski, dr Karolina Smętkiewicz: Struktura przestrzenna prze-

mysłu według intensywności B+R w okresie kryzysu gospodarczego. Przykład przemian zacho-

dzących w aglomeracji krakowskiej i wrocławskiej w latach 2018–2021. 

  
 

W dniach 8–13 grudnia 2022 r. na zaproszenie dr hab. Roberta Szmytkie w naszym Zakładzie gościł 

dr Nuno Morgado z Corvinus University w Budapeszcie. Przyjazd dr N. Morgado był finansowany 

w ramach konkursu IDUB "Wspieranie przyjazdów profesorów wizytujących – wizyty krótkie". 

W trakcie pobytu nasz gość wygłosił otwarty wykład pt. „Neoclassical Geopolitics as a tool for Inter-

national Relations` studies”, zwiedził Wrocław i nawiązał współpracę naukową z pracownikami na-

szego Zakładu. 
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W dniu 10 grudnia 2022 r. w Auli Leopoldyńskiej odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu dla 

4 profesorów emerytowanych naszego wydziału. W tym zaszczytnym gronie znalazł się m. in. prof. 

Jan Łoboda, wieloletni kierownik naszego Zakładu i dyrektor Instytutu. 

 

W II edycji konkursu uczelni badawczej „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akade-

mickich” na dodatki motywacyjne jednorazowe wśród laureatów konkursu znaleźli się: dr hab. Ro-

bert Szmytkie i dr Dominik Sikorski.  
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Zakład Geoinformatyki i Kartografii 

W dniach 1–3 grudnia 2022 dr Aleksandra Michniewicz i mgr Michał Halicki wzięli udział w ogól-

nopolskiej konferencji „Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja”, która została zorganizowana 

przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. W ramach konferencji odbyła się także specjalna 

sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia profesora Zbigniewa Zwolińskiego, który jest jednym z założy-

cieli kierunku studiów geoinformacyjnych na tym wydziale. W trakcie sesji tematycznych dr Alek-

sandra Michniewicz wygłosiła referat pt. „Obszary skałkowe Sudetów Zachodnich w świetle analiz 

przestrzennych w środowisku GIS”. 

  
 

Na kanale Youtube „Sprawy Przyziemne” pojawił się materiał „Geolog pyta geografa! Jak poprawi-

liśmy dokładność satelitarnych obserwacji rzek”, w którym mgr Michał Halicki opowiada o swoim 

najnowszym artykule, w którym autorzy opracowali metodę korekcji pomiarów altimetrycznych na 

rzekach. Materiał dostępny jest pod poniższym linkiem: https://youtu.be/ROOQxikC6sM  

 

https://youtu.be/ROOQxikC6sM
https://youtu.be/ROOQxikC6sM
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Zakład Geomorfologii 

W dniach 1–2 grudnia 2022 r. odbyła się w Poznaniu konferencja „Geoinformacja: Nauka – Praktyka 

– Edukacja”. Była ona połączona z jubileuszem 70-lecia prof. Zbigniewa Zwolińskiego, czego wyra-

zem był obszerny blok sesji tematycznych pod tytułem „GIS w Geomorfologii, Geomorfologia bez 

GIS?”. W ramach tej sesji referaty przedstawili: 

• mgr Kacper Jancewicz z zespołem – „Im dalej w las… Badania geomorfologiczne zalesionych ob-

szarów o piaskowcowej rzeźbie strukturalnej z wykorzystaniem danych z lotniczego skaningu 

laserowego – dekada doświadczeń”. 

• dr Aleksandra Michniewicz (obecnie Zakład Geoinformatyki i Kartografii, badania wykonywane 

w ramach doktoratu realizowanego w Zakładzie Geomorfologii) – „Obszary skałkowe Sudetów 

Zachodnich w świetle analiz przestrzennych w środowisku GIS”. 

Ponadto poster „Dynamic, but stable – an inventory of 80 years of shoreline changes along Nor-

daustlandet’s barrier lagoon coasts (NE Svalbard archipelago) zaprezentowała mgr Zofia Owczarek 

(przygotowany wspólnie z prof. Mateuszem Strzeleckim).  

W trakcie jubileuszu prof. Zwolińskiego życzenia w imieniu wrocławskich geografów, w szczególno-

ści geomorfologów, i okolicznościowy upominek przekazał prof. Piotr Migoń. Pobyt na kampusie 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zlokalizowanym w północnej części Poznania stworzył także 

okazję do krótkich prywatnych odwiedzin unikatowego w skali Polski zespołu kraterów meteoryto-

wych sprzed kilku tysięcy lat w pobliskim Morasku. Doskonałą oprawę merytoryczną zapewnił prof. 

Witold Szczuciński z Instytutu Geologii UAM, od lat zajmujący się zagadnieniami impaktów. Poniżej 

kilka fotografii pokazujących kratery, stosunkowo nieźle widoczne o tej porze roku, gdy gęste listo-

wie nie ogranicza pola widzenia. 

 

Największy z kraterów na Morasku (prawie 100 m średnicy, 12 m głębokości), stale wypełniony wodą. 
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Drugi pod względem wielkości krater meteorytowy 
na Morasku, okresowo wypełniający się wodą. 

Tablica informacyjna ścieżki edukacyjnej przy  
jednym z kraterów. 

 

W dniach 5–6 grudnia 2022 r. dr hab. Agnieszka Latocha-Wites, prof. UWr uczestniczyła w Słupsku 

w konferencji pt. „Pamięć krajobrazu pogranicza”, której była również współorganizatorką – więcej 

na temat konferencji w dziale Pracownia Badań Krajobrazu.  

W dniu 7.12.2022 r. Agnieszka Latocha-Wites wygłosiła prelekcję pt. „Na ‘Dzikim Zachodzie’ Kanady 

– przyroda i ludzie” w ramach cyklicznych spotkań PTTK Oddział Wojskowy pt. „Zrozumieć Ziemię”. 

Wykład, ilustrowany zdjęciami, poruszał tematykę zasobów naturalnych i przemian środowiska 

przyrodniczego Kolumbii Brytyjskiej pod wpływem działalności człowieka od czasów prehistorycz-

nych po współczesność. Prelekcja zgromadziła liczne grono słuchaczy, a po wykładzie był również 

czas na pytania i rozmowę.  
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W dniach 5–8 grudnia mgr Małgorzata Szczypińska wzięła udział w międzynarodowych warsztatach 

dla pierwszorocznych doktorantów organizowanych corocznie przez British Society of Geomorpho-

logy w Windsorze (Wielka Brytania). W warsztatach uczestniczyło 24 doktorantów z 9 krajów. Mał-

gorzata została wyróżniona jednym z dwóch grantów na wyjazd przyznawanych przez International 

Association of Geomorphologists. 

  
 

W dniu 9 grudnia 2022 r. Agnieszka Latocha-Wites na zaproszenie organizatorów uczestniczyła 

w Seminarium "Regeneracja obszarów wiejskich w kontekście unijnych i krajowych polityk rozwoju 

wsi i rolnictwa" organizowanym w ramach projektu UE Horyzont2020 „Ruralization”. Spotkanie od-

było się w formule on-line. W pierwszej części zaproszeni prelegenci zaprezentowali wyniki aktual-

nych projektów realizowanych w Polsce dotyczących obszarów wiejskich – Agnieszka wygłosiła re-

ferat pt. „Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej”, w któ-

rym przedstawiła wyniki projektu NCN o tym samym tytule. W części drugiej, warsztatowej, odbyła 

się dyskusja nad możliwościami i zagrożeniami rozwoju wsi i terenów wiejskich w kontekście no-

wych wytycznych do Wspólnej Polityki Rolnej.  

Dnia 9 grudnia miała miejsce prelekcja mgr Aleksandry Wołoszyn pod tytułem „Spitsbergen, czy 

można studiować jeszcze dalej na północ?” organizowana w ramach działalności Polskiego Towa-

rzystwa Geograficznego – Oddział we Wrocławiu. Podczas prelekcji doktorantka podzieliła się swo-

imi doświadczeniami z 2,5 miesięcznego pobytu na Uniwersyteckim Centrum na Svalbardzie (UNIS), 

w trakcie którego zrealizowała dwa kursy. Studentów chętnych na wyjazd na UNIS serdecznie za-

prasza się do kontaktu z Olą pod adresem mailowym: aleksandra.woloszyn@uwr.edu.pl. 

W dniach 11–17.12.2022 r. Agnieszka Latocha-Wites przebywała na Uniwersytecie Karola w Pradze 

w ramach wymiany kadry dydaktycznej w programie Erasmus+. Oprócz zajęć dydaktycznych prze-

prowadzonych dla studentów, w tym międzynarodowych, Agnieszka miała okazję odbyć również 

kilka spotkań z pracownikami Wydziału Nauk Przyrodniczych. Długie dyskusje dotyczyły zarówno 

kwestii merytorycznych, głównie z zakresu badań krajobrazowych i geografii historycznej, jak i or-

ganizacyjnych oraz dydaktycznych. Planowana jest dalsza współpraca i wymiana naukowa, w tym 

również wspólne prace w terenie na pograniczu polsko-czeskim.  

15 grudnia 2022 Mateusz C. Strzelecki wygłosił wykład pt. 'Extreme processes shaping coastal land-

scapes in rapidly deglaciating Arctic' w ramach SZCZECIN Marginal Seas Webinars na Uniwersytecie 

Szczecińskim. 

mailto:aleksandra.woloszyn@uwr.edu.pl
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W dniu 20. grudnia 2022 r. Agnieszka Latocha-Wites była gościem webinarium pt. „Nowe procesy 

społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej. Szansa dla młodych?” zorganizowanym przez Stowarzy-

szenie dla Dobra Publicznego w ramach projektu „Dolnośląski Omnibus”. W pierwszej części 

Agnieszka przedstawiła wyniki projektu NCN dotyczącego procesów odradzania się wsi w Sudetach, 

na przykładzie ziemi kłodzkiej. Drugą część stanowiła dyskusja oraz odpowiedzi na liczne pytania 

dotyczące przyszłości obszarów wiejskich na terenach peryferyjnych, zwłaszcza w kontekście od-

pływu z nich ludzi młodych.  

 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery 

W grudniu w ZKiOA pojawił się kolejny element infrastruktury badawczej w ramach programu AC-

TRIS, tym razem rozbudowujemy komponent remote sensing. W ramach tego zadania zakupiony 

został fotometr słoneczny i księżycowy firmy CIMEL (CE318-T – Sun Sky Lunar Multispectral Photo-

meter). Urządzenie to pozwala nie tylko na pomiar grubości optycznej aerozoli (AOD) ale także na 

pomiar zawartości pary wodnej w atmosferze. Pozostałe elementy infrastruktury pracują już w try-

bie operacyjnym i pracujemy nad systemem gromadzenia i udostępniania danych. Jak na razie na 

stronie - LIFE-MAPPINGAIR/PL (uni.wroc.pl) udostępniamy dane dotyczące zawartości sadzy (Black 

Carbon) w powietrzu. 

 

https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/
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Dobiega końca projekt PMCOST (Sources and Chemical Composition of Particulate Matter in Poland 

and their Control Strategies), finansowanego ze środków H2020. 19 stycznia organizowane jest spo-

tkanie końcowe projektu, na którym planowane są prezentacje partnerów projektu z Imperial Col-

lege London, Norwegian Meteorological Institute i UK Centre for Ecology and Hydrology - eksper-

tów w zakresie jakości powietrza oraz pokazane zostaną wybrane wyniki realizacji projektu. Spotka-

nie odbędzie się w formie hybrydowej. Agenda spotkania poniżej. Zapraszamy do dołączenia online 

lub osobiści. W przypadku chęci udziału osobistego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres: 

malgorzata.werner@uwr.edu.pl. 

 

mailto:malgorzata.werner@uwr.edu.pl
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Zakład Zagospodarowania Przestrzennego 

Tradycyjnie jak co roku pracownicy, pracownicy emerytowani, doktoranci oraz przedstawiciele Koła 

Naukowego Gospodarki Przestrzennej spotkali się na Wigilii Zakładu Zagospodarowania Przestrzen-

nego. Był to moment na podsumowanie roku, ale przede wszystkim serdecznych rozmów i życzeń 

na Święta i Nowy Rok. 

  
 

W dniach 29.11–2.12.2022 odbyło się sympozjum międzynarodowego projektu badawczego SPOT 

(Horyzont2020), na które złożyło się spotkanie wszystkich członków konsorcjum projektu oraz kon-

ferencja naukowa. Wydarzenie miało miejsce w Wiedniu. W obradach wzięło udział ponad 60 

uczestników z 15 krajów biorących udział w projekcie, w tym dr hab. Sylwia Dołzbłasz i dr Anna 

Grochowska z Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego IGRR UWr. Celem spotkania było zapre-

zentowanie i omówienie wyników badań naukowych, dotyczących kształtowania polityki rozwoju 

turystyki kulturowej w krajach Unii Europejskiej, przeprowadzonych w ramach projektu SPOT.  
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Pierwsza część sympozjum skierowana była wyłącznie do członków konsorcjum i w jej programie 

znalazł się również wspólny przegląd wniosków, które zostaną zawarte w raporcie końcowym dla 

Komisji Europejskiej UE. Drugi dzień spotkania miał charakter konferencji naukowej otwartej dla 

wszystkich zainteresowanych problemami rozwoju turystyki kulturowej w Europie. Oprócz repre-

zentantów środowiska naukowego wzięli w niej także udział m.in. przedstawiciele samorządów lo-

kalnych i regionalnych, publicznych organizacji zajmujących się turystyką oraz organizacji pozarzą-

dowych. Była to doskonała okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania po-

szczególnych regionów, których dotyczył projekt. Na polskim stanowisku została przedstawiona Do-

lina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, która była obszarem badań zespołu UWr, oraz Dolny 

Śląsk. Materiały w postaci folderów, map i innych wydawnictw otrzymaliśmy z uprzejmości m.in. 

Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycz-

nej. Plan sympozjum obejmował również spotkania w mniejszych grupach poświęcone omówieniu 

przygotowywanych publikacji naukowych oraz nowych wniosków projektowych. 

9 grudnia 2022 r. zespół z ZZP dr hab. Sylwia Dołzbłasz, dr hab. Andrzej Raczyk, dr hab. Krzysztof 

Janc i mgr inż. Robert Skrzypczyński, realizujący projekt RURALIZATION (www.ruralization.eu) zor-

ganizował seminarium on-line pt. „Regeneracja obszarów wiejskich w kontekście unijnych i krajo-

wych polityk rozwoju wsi i rolnictwa”. W pierwszej części seminarium zaprezentowano i przedysku-

towano wyniki siostrzanych projektów badawczych związanych z rozwojem wsi – „Odradzające się 

wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej” (NCN Opus), “SHERPA: Sustainable 

Hub to Engage into Rural Policies with Actors” (H2020) oraz “DESIRA: Digitisation: Economic and 

Social Impacts on Rural Areas” (H2020). Drugą część seminarium rozpoczęła prezentacja wyników 

analizy krajowych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wykonanych w projekcie 

“RURALIZATION”, po których nastąpiła dyskusja nad możliwościami udoskonalenia planów WPR, 

w tym także polskiego planu. Wnioski ze spotkania zostaną zawarte w raportach z projektu 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ruralization.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1gmKhHu2oA-I69UmCXs0MrpyRYLhKGZgK1i9CxL4SNoTE8hoqMs6PDaAc&h=AT3BGm2BJum8E5228uQo8gqMjeXS7uYW3I-eDWdvgpXPu4nO4M6JfXm97JOruo-b9dqDiqrnKTtHdQe5smwQd3xtX1iSmKAqKjZmbN_UpfDnTFGmxqtmzg8LSVuemn3DxEYb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3aE3wgBVujZfjv7fuRK2ef_NySkEW71il7NVRJAJG2thMehIuAPo3Kh2Lwbi2TYEgbiaOFt8BUKTSAE9-0gOEGgC_3tN025sBcdgpZPe6x0m0m5VKarOwSR2_9Z_R1Kme23-_NUTUhCHCxZTq9furL85NSeawoDwmher27xJDG70R17I9ExxATCEMIgn27YILSkP7B3PZDEA
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RURALIZATION oraz przekazane krajowym i unijnym podmiotom zaangażowanym w opracowywa-

nie i konsultowanie planów WPR. Zachęcamy do śledzenia wyników ww. projektów, a także uczest-

niczenia w kolejnych wydarzeniach. 

 

 

13 grudnia dr Wojciech Jurkowski odwiedził Szkołę Podstawową nr 84 we Wrocławiu, gdzie opo-

wiedział o swojej pracy zawodowej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pasji – sędziowaniu me-

czów siatkarskich. Ponadto dla jednej z klas ósmych przeprowadził warsztaty pt. „Cyfrowa repre-

zentacja przestrzeni geograficznej”, w której pokazał jak ważną rolę w pracy badacza przestrzeni, 

ale i każdego człowieka pełnią mapy i zdjęcia satelitarne. Zagadnienia poruszone na warsztatach 

uczniowie będą mogli za jakiś czas poszerzyć na studiach prowadzonych w Instytucie Geografii i Roz-

woju Regionalnego UWr. 

https://www.facebook.com/sp84wroclaw?__cft__%5b0%5d=AZXANArH3LJ9v3W5bMX8xqsfhAxQxIIQhv7bo1DZ8g9z05VjJjw2WsNvFmgJaoJWTUxZqmMelznaoHZXmRMNrJRCrz6BX9Y6syWqOJCI7PuHqRV2PToSPN_1Y2Aq031yRiyNedjQp5vxGBFIWXzFtAceT7N8mZD1V8Uc3Wf8cp4B3nZzc2LriCD4R5T8paqvmHj3X724YK_HjajNki4ZSC9V&__tn__=-%5dK-R
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Pracownia Badań Krajobrazu 

W dniach 5–6 grudnia 2022 r. w Słupsku odbyła się XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. „Pa-

mięć krajobrazu pogranicza” z udziałem gości zagranicznych. Głównym organizatorem konferencji 

było Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, przy współpracy z Pracownią Badań nad Narracjami 

Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracownią Badań Krajobrazu Instytutu Geografii i Roz-

woju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, których przedstawicielki – dr hab. Miłosława Bo-

rzyszkowska-Szewczyk, prof. UG i dr hab. Agnieszka Latocha-Wites, prof. UWr. – sprawowały pieczę 

merytoryczną nad konferencją. Agnieszka i Miłosława w części wprowadzającej wygłosiły również 

referat pt. „Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza. 

Dolny Śląsk a Pomorze”, w którym przedstawiły wstępne wyniki realizowanego wspólnie projektu 

naukowego. Ponadto w drugim dniu konferencji obie organizatorki prowadziły panel dyskusyjny pt. 

„Na co komu pamięć? Inicjatywy obywatelskie a pamięć krajobrazu”.  

Konferencja zgromadziła liczne i interdyscyplinarne grono naukowców i praktyków krajobrazu, 

w tym kulturoznawców, antropologów kultury, literaturoznawców, językoznawców, geografów 

i socjologów. W jej ramach odbyło się kilka tematycznych sesji referatowych, sesja posterowa oraz 

dwa panele dyskusyjne – jeden z udziałem zaproszonych przedstawicieli instytucji zajmujących się 

ochroną krajobrazu (Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Słowiński Park Narodowy, Muzeum 

Wsi Słowińskiej w Klukach), drugi – z udziałem organizacji pozarządowych z Pomorza i Dolnego Ślą-

ska, których lokalni aktywiści zaangażowani są w oddolne inicjatywy kształtowania pamięci i upa-

miętnień w krajobrazie.  



Biuletyn Informacyjny Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 1 (119) 2023 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl 29 

Referaty i postery dotyczyły różnych pograniczy historycznych i współczesnych: Pomorza, Dolnego 

Śląska, Podlasia, Karpat, pogranicza polsko-ukraińskiego, czesko-niemieckiego oraz Podhala. Insty-

tut Geografii i Rozwoju Regionalnego reprezentowało na konferencji łącznie osiem osób – oprócz 

Agnieszki Latochy-Wites z Zakładu Geomorfologii, swoje badania przedstawili również: dr Aneta 

Marek, dr Janusz Łach i mgr Maryna Diachuk z Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki oraz ma-

gistranci II r. specjalizacji Geoekologia: Dominika Kuchejda, Wojciech Sękalski, Michał Wieczorek, 

Dominika Zielińska. Aneta Marek i Janusz Łach zaprezentowali referat pt. „Ślady pamięci w krajo-

brazie ziemi kłodzkiej w oparciu o zachowane elementy dziedzictwa sakralnego” i poster pt. „Domi-

nanty sakralne na obszarze górskim ziemi kłodzkiej – wartość dodana dla określenia tożsamości 

i typologii krajobrazu”. Janusz Łach i Maryna Diachuk przedstawili poster pt. „Wartość przyrodni-

czo-kulturowa krajobrazów polaniarskich Karpat Zewnętrznych – kierunki ich transformacji i stan 

zachowania”. Zespół magistrantów zaprezentował natomiast poster pt. „Przemiany krajobrazu sa-

kralnego na pograniczach – wybrane przykłady”, który zawierał wyniki ich prac magisterskich reali-

zowanych pod opieką Agnieszki Latochy-Wites. Ponadto Aneta Marek przewodniczyła jednej z sesji 

tematycznych. Wspólna organizacja konferencji przez Pracownię Badań nad Narracjami Pogranicza 

UG i Pracownię Badań Krajobrazu IGRR UWr jest efektem m.in. podpisanego w 2021 r. formalnego 

porozumienia o współpracy pomiędzy obiema jednostkami. 

Konferencja stanowiła okazję do spotkania teoretyków i praktyków krajobrazu, do dyskusji na te-

mat stanu, problemów, obaw i wyzwań związanych z tym obszarem życia o wysokim potencjale 

konfliktogennym. Wnioskiem płynącym z konferencji jest konieczność spojrzenia na krajobraz kul-

turowy jako wyzwanie, wokół którego należy intensyfikować badania naukowe, działania ponad-

środowiskowe i ponadregionalne oraz wzmacniać platformę debaty publicznej. 

 

Konferencja odbywała się w Białym Spichlerzu w Słupsku, w siedzibie Muzeum Pomorza Środkowego. 
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Dr hab. Agnieszka Latocha-Wites, prof. UWr i dr hab. Miłosława Borzyszkowska Szewczyk, prof. UG 

zaprezentowały wyniki wspólnie prowadzonych badań. 

 

Reprezentaci Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki – stoją od lewej: mgr Maryna Diachuk,  

dr Janusz Łach, dr Aneta Marek. 
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Magistranci II r. Geoekologii (od lewej: Dominika Zielińska, Dominika Kuchejda, Michał Wieczorek) prezen-

tują uczestnikom konferencji wyniki swoich badań uzyskanych w ramach realizacji prac magisterskich. 
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Dr Janusz Łach opowiada o wynikach swoich badań. 

 

Dr Aneta Marek prowadziła jedną z sesji tematycznych. 
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Dr hab. Agnieszka Latocha-Wites współprowadziła jeden z paneli dyskusyjnych. 

 

Pracownia Partycypacji Społecznej 

9 grudnia mgr Karolina Walko i mgr Anna Kamzol-Suś reprezentujące Fundacja Partycypacji Biorę 

Udział oraz mgr Sławomir Czerwiński reprezentujący Pracownia Partycypacji Społecznej, przepro-

wadzili konsultacje społeczne dotyczące diagnozy przestrzennej wybranych gmin Wrocławskiego 

Obszaru Metrpolitalnego (WOM) wykonanej na zlecenie Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego 

Wrocławia dla celów prac nad strategią rozwoju Wrocławia "Strategia Wrocław 2050". W ramach 

konsultacji odbyły się 3 warsztaty eksperckie w tematach dotyczących WOM: powiązania funkcjo-

nalno-przestrzenne, środowisko i infrastruktura techniczna, komunikacja. Następnie miała miejsce 

dyskusja oraz podsumowanie konsultacji. Końcowym element jest raport z uwagami i wytycznymi, 

który został przekazany już do Gminy Wrocław. Należy nadmienić, że Ania i Karolina to doktorantki 

w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego, które prowadzą także Fundację zrzeszającą środo-

wisko akademickie, opierającą swoje działania na inicjatywach praktycznych wśród środowisk lokal-

nych. Niniejsze działanie to efekt wspólnych działań z Pracownią Partycypacji Społecznej w ramach 

podpisanego w 2022 roku porozumienia o współpracy. 
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12 grudnia mgr Sławomir Czerwiński wziął udział 

w warsztatach (konsultacjach) mających na celu 

dopasowanie do lokalnego kontekstu Wrocławia 

koncepcji drogi dojścia do modelu lokalnej poli-

tyki ekonomicznego i społecznego włączenia mi-

grantów i migrantek w życie miasta. Było to dru-

gie spotkanie w tym temacie realizowane przez 

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu 

Warszawskiego w imieniu Stowarzyszenia No-

mada oraz Wrocławskiego Centrum Rozwoju 

Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli przed-

stawiciele/ki administracji miejskiej oraz lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji pracują-

cymi z i na rzecz migrantów we Wrocławiu. Celem warsztatu było:  

• ocena użyteczności doświadczeń innych miast w zakresie włączania migrantów w kontekście 

Wrocławia,  

• dyskusja na temat lokalnych zasobów w zakresie włączania migrantów, które można wykorzy-

stać w budowaniu miejskiej strategii integracyjnej, 

• ocena kluczowych działań realizowanych dotąd we Wrocławiu na rzecz włączania migrantów, 

• identyfikacji sposobów przeciwdziałania istniejącym barierom i wykorzystywania czynników uła-

twiających stworzenie i wdrożenie lokalnej polityki włączającej migrantów. 

Ponadto podczas warsztatu skupiono się m.in. na dyskusji dotyczącej zasobów, barier oraz imple-

mentacji, w tym w kontekście Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 

2018-2022”, ale również innych działań zrealizowanych w mieście, a także na rekomendacjach do-

tyczących przyszłych działań i projektów. Efektem końcowym całego procesu będzie dokument za-

wierający drogę dojścia do lokalnego modelu polityki włączającej migrantów dla miasta Wrocławia. 

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich gospodarki przestrzennej, podczas ostatnich zajęć 

w roku 2022, mieli szansę poznać nową formę debaty i jednocześnie zsyntetyzować wiedzę pozy-

skaną podczas ćwiczeń społeczno-kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej. Zadaniem 

debaty uniwersyteckiej jest dyskusja nad tezą, Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Prze-

wodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wy-

powiedzi. Nasi studenci świetnie poradzili sobie z zadaniem utrzymując poziom debaty na bardzo 
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wysokim poziomie! Ćwiczenia ze społeczno-kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej 

prowadzi mgr Anna Kamzol – Suś. 
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Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej to powstała w 2016 roku uczelniana organizacja studencka 

zrzeszająca wszystkich zainteresowanych gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, 

urbanistyką, geografią miast, socjologią miast a także innymi dyscyplinami, które bliskie są proble-

mom obszarów miejskich. Koło od niedawna ma nowy zarząd oraz członkinie i członków, przejmu-

jących pałeczkę w działaniu od starszych koleżanek i kolegów, którzy ukończyli studia lub realizują 

prace magisterskie. 

Zarząd Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej od końca 2022 roku tworzą: 

• Przewodniczący KN GP: Marcel Jedliński 

• Zastępczyni Przewodniczącego: Justyna Nawrocka 

• Sekretarz: Arina Kastsiuk 

• Skarbniczka: Emilia Rybarczyk 

Więcej informacji: 

• kontakt: kngp@uwr.edu.pl 

• bądź na bieżąco i zajrzyj na FB KN GP: https://www.facebook.com/KNGPUWr 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KNGPUWr?__cft__%5b0%5d=AZWkjaO88IjvG9sqWXYSIfhdFNjSHaZTONzyEjNq0p2b5jmAk7i6rB8PrtEiTuR9Yz4Euy_M1JPj1Adrseb2jUe69KXXTecFOFdjUaiPoUoyDdZ0B2XIzFT8xi-xaiL_cRKSspW3N_7-w-Xv7sbjBYvxlhs8yTJX9oOKGI9tmYEOw8WNtRlqJ2XhYRs3v1PbmAI&__tn__=-%5dK-R
mailto:kngp@uwr.edu.pl
https://www.facebook.com/KNGPUWr?__cft__%5b0%5d=AZWkjaO88IjvG9sqWXYSIfhdFNjSHaZTONzyEjNq0p2b5jmAk7i6rB8PrtEiTuR9Yz4Euy_M1JPj1Adrseb2jUe69KXXTecFOFdjUaiPoUoyDdZ0B2XIzFT8xi-xaiL_cRKSspW3N_7-w-Xv7sbjBYvxlhs8yTJX9oOKGI9tmYEOw8WNtRlqJ2XhYRs3v1PbmAI&__tn__=-%5dK-R
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Opracowanie: 
Marek Kasprzak 
marek.kasprzak@uwr.edu.pl 
Wrocław, 5 stycznia 2023 r. 

 

Materiały dotyczące spraw Instytutu i spraw poszczególnych Zakładów prosimy nadsyłać do końca każdego 

miesiąca na adres e-mail M. Kasprzaka. 

Fotografia na pierwszej stronie: Zimowa impresja z Gór Sowich (fot. M. Kasprzak, styczeń 2017). 

mailto:marek.kasprzak@uwr.edu.pl

