
I. PIątek

13.30 – otwarcie:
0. Elżbieta Kościk – UWr – „Badania nad klęskami elementar-

nymi na ziemiach polskich XIV–XX w.”

W dawnych czasach:
1. Marek Cetwiński – AJD Częstochowa – „Klęski elementarne 

w kronikach polskiego średniowiecza”.
2. Janusz Skodlarski – UŁ – „Klęski elementarne na podstawie 

„Roczników” Jana Długosza”.
3. Tomasz Wiślicz – IH PAN – „Klęski elementarne w kulturze 

duchowej i społecznej wsi polskiej XVII–XVIII stulecia”.
4. Andrzej Gliwa – Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział 

w Rzeszowie – „Zniszczenia wojenne na terenie Rzeczypo-
spolitej w  epoce nowożytnej – problemy metodologiczne 
badań”.

5. Piotr Badyna – UWr – „Faunistyczne przyczyny klęsk elemen-
tarnych w oczach wybranych pisarzy XVII i XVIII stulecia”. 

6. Piotr Miodunka – UE Kr – „Staropolskie księgi metrykalne 
jako źródło do badań klęsk elementarnych”.

7. Teresa Bogacz – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we 
Wrocławiu – „Dawne klęski elementarne na Śląsku w prze-
kazie artystycznym”.

8. Bogdan Rok – UWr – „Osiemnastowieczne kalendarze o ano-
maliach pogodowych”.

9. Filip Wolański – UWr – „ Klęski elementarne na ziemiach pol-
skich w świetle literatury geograficznej przełomu XVIII i XIX w.

10. Janusz Myszczyszyn – Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie – „Wpływ kryzysów w rolnictwie na 
stan gospodarki przedindustrialnej w warunkach Prus”.

11. Andrzej Pieczewski – UŁ – „Ubezpieczenia wzajemne na zie-
miach polskich w okresie zaborów”.

16.30 – przerwa na kawę

Regionalny i ogólnopolski wymiar klęsk:
1. Elżbieta Adamczyk – UJ – „Władze samorządnego Krakowa 

wobec klęsk elementarnych nawiedzających miasto (1886–
1914)”.

2. Krzysztof Broński – UE Kr – „Pomoc władz autonomicznych 
i państwowych dla ludności Galicji dotkniętej klęskami ele-
mentarnymi”.

3. Rościsław Żerelik – UWr – „Klęski elementarne w powiecie 
średzkim w latach 20. i 30. XX w.”.

4. Aneta Marek – Kłodzko – „Wałbrzych jako przykład miasta 
zdegradowanego”.

5. Bogusław Marks – Pabianice – „Pabianice w obliczu klęsk 
elementarnych”.

6. Adriana Merta-Staszczak – Studium Nauk Humanistycznych 
PWr – „Wpływ klęsk elementarnych i działalności człowieka 
na proces zagospodarowania zabytków przez ANR OT Wro-
cław w latach 1991–2010”.

7. Sławomir Kamosiński – UKW Bydgoszcz – „Ubezpieczenia od 
szkód wyrządzonych przez żywioły jako forma zarządzania 
działalnością gospodarczą w Polsce po 1990 roku”.

8. Kamil Kowalski, Rafał Matera – UŁ – „Polska i Europa w wy-
branych statystykach katastrof w latach 2006–2011”.

9. Regina Pacanowska – UAM – „Klęski elementarne w kształ-
towaniu wizerunku osób z polskiego życia publicznego po 
1990 roku”. 

10. Magdalena Żochowska – Kłodzko – „Współpraca transgra-
niczna służb ratowniczych w Euroregionie Glacensis (ew. też 
Pradziad)”.

11. Andrzej Synowiec – UJ – „Klęska elementarna w  polskim 
przemyśle tytoniowym w latach 60. XX wieku – wystąpienie 
mączniaka rzekomego tytoniu”.

19.00 – zakończenie obrad
19.30 – kolacja

II. Sobota

9.00 – śniadanie
9.30 – początek obrad

Powodzie:
1. Adam Czmuchowski – UE Wr – „Ekonomiczne i społeczne na-

stępstwa powodzi 1997 roku we Wrocławiu na przykładzie 
osiedla Księże Małe”.

2. Wojciech Chudzik – UMCS Lublin – „Polska powódź 1934 r. – 
jej gospodarcze i społeczne skutki”.

3. Piotr Franaszek – UJ – „Powodzie w Krakowie w XIX i XX w. 
i próby zapobiegania ich występowaniu”.

4. Paweł Grata – Uniwersytet Rzeszowski – „Klęski powodzi na 
Podkarpaciu w 1. dekadzie XXI wieku”.

5. Przemysław Czechanowski, Dariusz Grala – UAM – „Skutki 
klęsk powodzi z  roku 1997 i  2010 dla wyników produkcji 
rolniczej i spółek giełdowych w regionach dotkniętych przez 
żywioł”.

6. Marcin Graban – UAM – „Czy klęski elementarne są źródłem 
modernizacji infrastruktury? Na przykładzie powodzi w Po-
znaniu z 1924 roku”.

7. Beata Konopska – Instytut Geodezji i Kartografii w Warsza-
wie – „Problem ustalenia stanu zagrożenia powodzią we 
Wrocławiu w 1997 roku w kontekście niewykorzystania wie-
dzy geograficznej”.

8. Daniel Koreś – IPN Wr – „Udział wojska w walce ze skutkami 
powodzi w Małopolsce w 1934 roku”.

9. Mariusz W. Majewski – Uniwersytet Pedagogiczny Kr – „Klę-
ski powodzi w zachodniej Małopolsce (1903– 1939) na przy-
kładzie Krakowa. Próby rozwiązania problemów przez władze 
samorządowe i państwowe.”.

10. Arkadiusz Malinowski – UWr – „Powodzie na Kaczawie okre-
su II Rzeszy, a ich znaczenie gospodarcze dla Legnicy i wy-
branych miast rejencji z perspektywy dziennika «Liegnitzer 
Tageblatt»”.

12.00 – przerwa na kawę

11. Agnieszka Latocha, Matylda Witek – UWr – „Dawne obiekty 
hydrotechniczne na ziemi kłodzkiej – stan zachowania i rola 
w przebiegu powodzi”.

12. Mateusz Rak – UE Wr – „Ekonomiczne skutki powodzi w 1997 
roku we Wrocławiu”.

13. Marek Zawadka – Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe Lubin 
– „Powodzie odrzańskie w XX wieku a rozwój ochrony prze-
ciwpowodziowej dorzecza Odry”.

14. Zbigniew Piepiora – UE Wr – „Wybrane powodzie w przeszło-
ści Kowar”.

15. Jacek Potocki, Zbigniew Piepiora – UE Wr – „Antropogeniczne 
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uwarunkowania powodzi błyskawicznych na terenach gór-
skich – przykład Maciejowej”.

16. Maciej Szymczyk – Muzeum Papiernictwa w  Dusznikach 
Zdroju – „Społeczne i gospodarcze skutki powodzi na ziemi 
kłodzkiej w 1998 roku”.

17. Beata Machay, Grażyna Trzaskowska – AP Wrocław – „Powo-
dzie na Dolnym Śląsku (1958–1970). Nieujarzmiony żywioł 
czy nieudolność władzy?”.

18. Ewa Zawadka – „Plan Delta jako konsekwencja powodzi 1953 
roku”.

14.30 – przerwa

klimat i pogoda:
1. Marek Kasprzak – UWr – „Katastrofy przyrodnicze w aspekcie 

zmian klimatycznych i aktualnej polityki Polski”.
2. Dariusz Jarosz – UW – „Mrozy, powódź, susza. Konteksty hi-

storii klimatu w Polsce (zima 1946/47 – lato 1947)”.
3. Aleksandra Pospieszyńska, Rajmund Przybylak – UMK Toruń 

– „Ekstremalne warunki klimatyczne w Toruniu w okresie po-
miarów instrumentalnych 1871–2010”.

4. Rajmund Przybylak – UMK Toruń, Przemysław Wyszyński, 
Krystyna Bryś, Tadeusz Bryś – Uniwersytet Przyrodniczy Wr 
– „Ekstremalne warunki klimatyczne we Wrocławiu w okresie 
pomiarów instrumentalnych 1791–2010”.

5. Grzegorz Miernik – UJK Kielce – „Akcja Pomocy Zimowej jako 
sposób reakcji na klęski mrozów w Polsce (1945–1947)”.

6. Bartosz Kruk – IPN Wr – „Pamiętam był ogromny mróz... Zi-
mowe zmagania Polskich Kolei Państwowych po II wojnie 
światowej”.

7. Hubert Wilk – IH PAN – „Zima stulecia. Zmagania z żywiołem 
1962/1963”.

16.45 – zakończenie obrad
20.00 – kolacja/ognisko

III. nIedzIela

9.00 – śniadanie
9.30 – początek obrad

Wojny i wojsko wobec klęsk:
1. Tomasz Gałwiaczek – IPN Wr – „Psychiczne skutki wojny 

wśród dzieci młodzieży w świetle polskiego piśmiennictwa 
medycznego z lat 1945–1956”.

2. Tomasz Pietras – UŁ – „Zniszczenia z okresu I wojny świato-
wej w miastach i miasteczkach Polski Środkowej”.

3. Agnieszka Szlęk – UE Wr – „Zniszczenia i straty w obrazie wsi 
kieleckiej po klęsce Powstania Styczniowego w świadomości 
mieszkańców Kielecczyzny”.

4. Mirosław Kłusek – UR Kr – „Wpływ pobytu Armii Czerwonej 
na ziemiach polskich w 1945 roku na sytuację aprowizacyjną”.

5. Paweł Piotrowski – Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe Lubin 
– „Udział Wojska Polskiego w likwidacji klęsk żywiołowych 
w okresie powojennym”.

11.15 – przerwa na kawę

zarazy i promieniowanie:
1. Aleksandra Arkusz – UJ – „Choroby zakaźne i epidemiczne 

w Galicji. Prewencja oraz zwalczanie chorób”.
2. Elżbieta Kaszuba, Jan Kęsik – UWr – „Epidemia tyfusu 

w Świebodzicach w 1945 r.”.
3. Lucyna Błażejczyk-Majka, Jan Miłosz – UAM – „Występowa-

nie chorób zakaźnych w Wielkopolsce i Poznaniu w  latach 
1945 – 1955 i ich wpływ na miejscową populację”.

4. Ewelina Szpak – IH PAN Warszawa – „Epidemie w powojen-
nej Polsce – klęska żywiołowa czy problem społeczny?”.

5. Sylwia Straszak-Chandoha – UE Wr – „Epidemie cholery na 
ziemiach polskich w XIX w.”.

6. Irena Panasewicz – SGH – „Nieoczekiwane skutki katastrofy 
w Czarnobylu”. 

7. Jarosław Dulewicz, Michał Zawisza – UJK w Kielcach – „Spo-
łeczeństwo polskie wobec katastrofy w Elektrowni w Czarno-
bylu”.

8. Ewelina Abel-Milanicz, Tadeusz Tas – UE Wr – „Ekonomiczne 
następstwa katastrofy w Czarnobylu dla Polski”.

13.30 – zamknięcie konferencji


