
Konferencja „Cztery wymiary krajobrazu”
Warszawa, 15–17.09.2011 r.

W dniach 15–17 września 2011 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konfe-
rencja zatytułowana „Four Dimensions of Landscape”. Tytuł konferencji nawiązywał do 
słynnego dzieła N. Beruczaszwiliego z 1986 r. Organizatorami był Zakład Geoekologii 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polska 
Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. Było to szóste międzynarodowe spotkanie PAEK i pią-
te organizowane przez zespół z Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzednie odbyły się 
w 1993 r. – “Landscape research and its application in environmental management”, 
1996 – “Landscape transformation in Europe”, 1999 – “Landscape ecology – theory, 
teaching and application” oraz w 2007 – “Landscape classification”. W 2010 r., pod 
szyldem PAEK, odbyło się w Poznaniu seminarium „Implementation of landscape eco-
logical knowledge in practice”, inaugurujące działalność Europejskiej Asocjacji Ekologii 
Krajobrazu powołanej w poprzednim roku w Salzburgu. 

W omawianej konferencji uczestniczyło 80 osób z 10 państw: Polski, Portugalii, 
Francji, Niemiec, Austrii, Węgier, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Łotwy. Reprezentowane 
były 44 ośrodki naukowe. Konferencje rozpoczęły dwa posiedzenia plenarne, potem 
obradowano w równoległych sekcjach. Uczestnicy wysłuchali 45 wystąpień, w tym 9 
w ramach posiedzeń plenarnych. Odbyła się również sesja posterowa, na której przed-
stawiono 30 opracowań. Tematyka poszczególnych sesji obejmowała teoretyczne, meto-
dyczne i praktyczne zagadnienia badań krajobrazowych. Uwagę zwraca duży udział 
referatów poświęconych nowym trendom w badaniach krajobrazu, takim jak identyfi-
kacja metryk krajobrazowych, pomiar i modelowanie wartości krajobrazu, stosowanie 
technik GIS w badaniach choro- i chronostruktury krajobrazu, aplikacja wielowymiaro-
wych analiz krajobrazu na potrzeby praktyczne i inne. Nie zabrakło również wystąpień 
prezentujących nowe rozwiązania „klasycznych” problemów badań krajobrazowych, 
takich jak regionalizacja, badania stopnia antropizacji krajobrazu czy badania zmian 
systemów krajobrazowych pod wpływem zmian jednego z komponentów. Liczną grupę 
stanowiły wystąpienia ukazujące rozwiązanie i/lub zastosowanie wymienionych zagad-
nień w konkretnych typach krajobrazów, zarówno naturalnych, jak i kulturowych. 

Jak się wydaje, konferencja była interesująca i pozwoliła na wymianę doświadczeń, 
a zwłaszcza na konfrontacje różnych podejść do problemu dynamiki krajobrazu. Jest to 
obecnie bardzo żywo rozwijający się nurt w nauce o krajobrazie. Fakt ten podkreślało 
wielu autorów, słusznie zwracając uwagę na możliwości badawcze i aplikacyjne, wyni-
kające z zastosowania nowoczesnych technik gromadzenia i przetwarzania danych. 
Bogato reprezentowany był również kierunek badań nad percepcją krajobrazu i oceną 
jego estetycznych wartości. 
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Konferencji towarzyszyły wydarzenia sprzyjające nieformalnej dyskusji i intensyfi-
kacji kontaktów interpersonalnych. Pierwszego dnia wieczorem uczestnicy konferen-
cji spotkali się na uroczystej kolacji. Drugi wieczór wypełnił spacer z przewodnikiem 
Traktem Królewskim na Stare Miasto. W ostatnim dniu zorganizowana została wyciecz-
ka w północne rejony miasta i do Puszczy Kampinoskiej, poświęcona funkcjonowaniu 
krajobrazu doliny Wisły, jego wykorzystaniu i formom ochrony. 

Andrzej Richling, Katarzyna Ostaszewska
Instytut Geografii Fizycznej UW, Warszawa

Konferencja naukowa „Bioklimatologia człowieka”
dedykowana prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej

Warszawa, 17–18.11.2011 r.

W dniach 17–18 listopada 2011 r. w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN odbyła się konferencja naukowa pt.: „Bioklimatologia człowie-
ka”. Organizacji podjęła się grupa klimatologów z Zakładu Geoekologii i Klimatologii. 
Konferencja była dedykowana i związana z jubileuszem prof. Teresy Kozłowskiej-
Szczęsnej, której badania i zaangażowanie w rozwój bioklimatologii człowieka pozwoliły 
na wyodrębnienie tej dziedziny nauki jako dyscypliny naukowej i przyczyniły się do 
zwiększenia zainteresowania tym kierunkiem badawczym. W konferencji uczestniczyły 
72 osoby reprezentujące ośrodki uniwersyteckie Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina, 
Gdańska, Poznania, Wrocławia, Torunia, Bydgoszczy, Szczecina, Olsztyna, Katowic 
i Kielc, IMGW w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz AWF w Warszawie. Przyjechało 
także dwoje gości z zagranicy (Niemcy i Czechy). Podczas dwudniowych obrad wygło-
szono 22 referaty problemowe i zaprezentowano 14 posterów.

Obrady otworzyła prof. Teresa Kozłowska-Szczęsna. Powitała przybyłych uczestni-
ków obrad i wyraziła swoją radość z powodu ich liczebności. Szczególnie serdeczne 
słowa skierowała do emerytowanych pracowników Zakładu Klimatologii – prof. Janusza 
Paszyńskiego (pierwszego kierownika Zakładu) oraz dr hab. Barbary Krawczyk, dr Anny 
Michałowskiej-Smak i dr. Mieczysława Kluge.

Na wstępie przypomniała początki Instytutu Geografii (1953) i tworzenie Zakładu 
Klimatologii przez prof. Janusza Paszyńskiego i dwoje ówczesnych studentów specjaliza-
cji klimatologii i hydrologii IG UW (Teresę Kozłowską i Józefa Skoczka). Następnie omó-
wiła rozwój bioklimatologii człowieka w Polsce poczynając od okresu międzywojennego 
i zaprezentowała ośrodki naukowe zajmujące się tą dziedziną oraz wybitnych badaczy 
i ich dzieła. Przypomniała także dotychczasowe osiągnięcia naukowe i prace badawcze 
Zakładu Klimatologii, którego była długoletnim kierownikiem (1995–2004). Minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłego Kolegi klimatologa dr. Józefa Skoczka, związanego 
z Zakładem Klimatologii IGiPZ od początku jego istnienia. Następnie prof. Krzysztof 
Błażejczyk przedstawił nowe kierunki badawcze w bioklimatologii człowieka.

Obrady odbywały się w 6 sesjach. Prezentowane doniesienia dotyczyły zarówno 
zagadnień metodycznych jak i badań ogólnych oraz szczegółowych. 

Jedna z sesji była poświęcona najnowszemu wskaźnikowi bioklimatu – UTCI. 
Przedstawiono i szeroko omówiono założenia i koncepcję powstania tego wskaźni-
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ka (P. Brode i E. Kruger) oraz jego zastosowanie w różnych skalach przestrzennych 
(M. Nowak, A. Mąkosza, M. Bąkowska, M. Nowosad, M. Chabior).

W wystąpieniach dotyczących wpływu elementów klimatu na organizm człowieka 
omawiano: rolę światła w produkcji melatoniny (J. Wieczorek), zmiany ciśnienia atmos-
ferycznego (B. Michalska i Cz. Koźmiński), stan zanieczyszczenia powietrza w uzdro-
wiskach polskich (A.B. Adamczyk) oraz poziom hałasu (M. Kuchcik i J. Baranowski). 
Interesująca była prezentacja badań aktywności radonu w powietrzu oraz pomiesz-
czeniach mieszkalnych (A. Podstawczyńska). Kilka wystąpień poświęcono badaniom 
intensywności odczuć cieplnych człowieka, na bazie wskaźników bioklimatycznych 
(K. Grabowska, K. Jarzyna, M. Owczarek) oraz falom upałów w miastach Polski i świata 
(S. Sikora i A. Bokwa, A. Krzyżewska). Pokazano też wykorzystanie metody GIS w bada-
niach bioklimatu Ziemi Kłodzkiej (P. Milewski). W podsumowaniu obrad podkreślono 
wagę tego typu spotkań, umożliwiających wymianę myśli i doświadczeń oraz prezenta-
cję nowych kierunków badań.

Uroczysta kolacja była okazją do złożenia Profesor Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej 
życzeń i gratulacji przez przedstawicieli wielu ośrodków klimatologicznych Polski.

Na zakończenie konferencji Jubilatka podziękowała uczestnikom za przybycie, przy-
gotowanie referatów i posterów, i za miłe wieczorne spotkanie. Życzyła wszystkim suk-
cesów w badaniach z zakresu bioklimatologii człowieka.

Anna Beata Adamczyk
IGiPZ PAN, Warszawa
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Informacja dla Autorów

 Przegląd Geograficzny publikuje oryginalne prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne 
(niebędące typowymi przyczynkami ani wstępnymi wynikami badań, zwłaszcza 
empirycznych) z zakresu szeroko pojmowanej problematyki geograficznej i przestrzennego 
zagospodarowania kraju. Zapraszamy Autorów do współpracy z naszym kwartalnikiem przez 
nadsyłanie wartościowych artykułów i notatek, materiałów dyskusyjnych, recenzji (w tym 
oprogramowania geograficznego) oraz sprawozdań. Przestrzeganie poniższych zaleceń formalnych 
usprawni prace redakcyjne i przyczyni się do szybszej publikacji nadsyłanych materiałów.

 Uwagi ogólne. Złożenie przez Autora tekstu do Przeglądu Geograficznego oznacza, że 
materiał nie jest przewidziany do druku w innym wydawnictwie. Prosimy o przysyłanie 
materiałów w postaci elektronicznej, z powklejanymi rycinami i tabelami, w łatwym do odczytania 
formacie (Word, ew. PDF, ale wówczas prosimy dane o Autorze zamieszczać na osobnej stronie, a nie 
tytułowej artykułu) – w postaci, w jakiej zostaną przesłane do recenzji. Można także przesłać tekst 
w postaci wydruku komputerowego, w trzech egzemplarzach całości, łącznie z rycinami i tabelami. 
Tekst powinien być napisany zwięźle, ale jasno, w dowolnej wersji edytora MS Word for Windows 
i mieć następującą objętość: artykuł – 4000–6000 słów, wyjątkowo – jeśli temat tego wymaga – nieco 
dłuższy; notatka i materiał dyskusyjny – do 4000 słów; recenzja i sprawozdanie – 800–1200 słów. 
Powyższe objętości obejmują również piśmiennictwo, przypisy, streszczenie angielskie i tabele. Tekst 
powinien być wydrukowany jednostronnie z podwójną interlinią i szerokimi marginesami. Autorzy-
obcokrajowcy proszeni są o nadsyłanie zweryfikowanych tekstów w języku angielskim, gdyż w tym 
języku będą publikowane ich prace.

 Strona tytułowa. Na pierwszej stronie prosimy w kolejności umieścić: tytuł pracy w języku 
polskim, tytuł w języku angielskim, imię i nazwisko Autora(-ów), afiliację, adres(y), e-mail(e), zarys 
treści (nie dłuższy niż 100 słów), słowa kluczowe. Nie więcej niż sześć słów kluczowych, podanych 
w osobnym wierszu, powinno dotyczyć: jedno – tematu, jedno – obszaru, jedno – metody badawczej, 
oraz trzy inne. Dane Autora(-ów) nie powinny pojawiać się w innym miejscu pracy, gdyż jest ona 
anonimowo przesyłana do co najmniej dwóch recenzentów.

 Tekst nie powinien zawierać wyróżnień ani podkreśleń. Śródtytuły, ograniczone do pierwszego 
i drugiego rzędu, można zaznaczyć ołówkiem na marginesie. Prosimy o ograniczenie liczby i objętości 
przypisów do niezbędnego minimum. Przypisy, numerowane kolejno, należy umieścić na osobnej 
kartce. W tekście opracowania, przy powoływaniu się na piśmiennictwo, należy podawać nazwisko 
autora oraz rok publikacji, np. (Nowak, 1999; Kowalski, 2000) lub według A. Nowaka (1999), a przy 
cytowaniu również numer strony, np. według A. Nowaka (1999, s. 5). W powołaniach na więcej prac 
tego samego autora, które ukazały się w tym samym roku podaje się: (Bunge, 1987a, b). W przypadku 
wspólnej publikacji dwóch autorów podaje się: (Marshall i Wood, 1995), a trzech i więcej autorów: 
(Ford i inni, 1996). W wykazie piśmiennictwa, jednakże, należy podać wszystkich autorów. Konieczna 
jest pełna zgodność nazwisk i roku publikacji w tekście i w wykazie piśmiennictwa.

 Piśmiennictwo, ograniczone do literatury cytowanej, w porządku alfabetycznym, zamieszczone 
na osobnych kartkach, należy opracować bez skrótów, według poniższego wzoru:
• artykuły w czasopismach:
Grobelska H., 1999, Plejstocen Białorusi, Przegląd Geograficzny, 71, 4, s. 447–469.
• rozdziały w pracach zbiorowych:
Easton G., 1992, Industrial network: a review, [w:] B. Axelsson, G. Easton (red.), Industrial 

Networks: A New View of Reality, Routledge, London-New York, s. 3–27.
• serie wydawnicze:
Kiełczewska-Zaleska M., 1956, O powstawaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, 

Prace Geograficzne, IG PAN, 5, Warszawa.
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• książki, monografie:
Ebdon D., 1995, Statistics in Geography, Blackwell, Oxford, 2 wyd.
Kozłowski S. (red.), 1988, Przemiany środowiska geograficznego Polski, Ossolineum, Wrocław.
Mały słownik odmiany nazw własnych, 2002, red. A. Cieślowska, Instytut Języka Polskiego PAN, 

Kraków.
• prace niepublikowane:
Szawłowska H., 1990, Przemiany własnościowe w handlu, Instytut Rynku Wewnętrznego 

i Konsumpcji, Warszawa, maszynopis powielony.

W przypadkach wątpliwych (np. Occasional papers) prosimy podawać wszystkie dane bibliograficzne.

 Ta be le powinny być opracowane podobnie jak w bieżących zeszytach kwartalnika, najlepiej 
w programach MS Word lub Excel. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł (w języku polskim 
i angielskim) i kolejny numer (u góry) oraz źródło danych (u dołu). Główka, a także opisy tekstowe 
w treści tabeli powinny być dwujęzyczne. Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy 
i kolumn, itp. 

 Ilustracje. Fotografie powinny być wykonane na odpowiednim poziomie technicznym, a mapy – 
zgodnie z zasadami kartografii. Wykresy, diagramy i mapy, opisane jako ryciny, powinny mieć jednolitą 
numerację (numery rycin zaznaczone ołówkiem); tytułów nie należy umieszczać na rycinach. 
Objaśnienia fotografii i rycin, w języku polskim i angielskim, powinny być umieszczone na osobnej 
kartce. Objaśnienia legendy map (w jęz. polskim i angielskim) należy zamieścić na mapach, a nie 
w formie odsyłaczy. Wraz z artykułem lub notatką Autor dostarcza trzy egzemplarze kopii ilustracji, 
a gotowe do reprodukcji oryginały – dopiero po przyjęciu pracy do druku. Przy planowaniu wielkości 
rycin należy uwzględnić format kwartalnika (B5) i zmniejszenie ich podczas reprodukcji do podstawy 
126 mm. Większe ryciny (na wklejkach) będą zamieszczane jedynie w wyjątkowych przypadkach. 
Po wykorzystaniu ilustracje zostaną zwrócone Autorowi tylko na specjalne życzenie.
 W dołączonych rycinach linie nie powinny być cieńsze niż 0,3 punktu, a symbole i opisy muszą być 
czytelne także po zmniejszeniu. Preferowane programy to CorelDRAW!, Adobe Illustrator, Photoshop; 
wykresy mogą być opracowane w MS Excel, a czarno-białe również w MS Word. Ryciny opracowane 
w innych programach powinny być zapisane w formacie EPS lub TIFF (o rozdzielczości nie mniejszej 
niż 600 dpi). Prosimy o upewnienie się, czy konwersja nie spowodowała pogorszenia jakości rycin.

 Streszczenie. Na osobnej kartce Autor powinien dostarczyć streszczenie w języku angielskim, 
o ile to możliwe, zweryfikowane przez native-speakera. Objętość streszczenia: około 2 strony (1000 
słów). Osobno, na końcu tekstu, prosimy dołączyć zarys treści i słowa kluczowe przetłumaczone na 
język angielski, poprzedzone nazwiskiem Autora i tytułem artykułu – ten fragment potrzebny jest do 
celów bibliograficznych i należy go zapisać jako osobny plik.

 Akceptacja materiału, zapis elektroniczny. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wprowadze-
niu ewentualnych poprawek do artykułu lub notatki, Autor dostarcza ostateczną wersję materiału 
wraz z oryginałami rycin. W przypadku materiałów dyskusyjnych, recenzji i sprawozdań Autor dostar-
cza wersję cyfrową równocześnie z wydrukiem. W każdym przypadku wersja drukowana musi być 
identyczna z zapisem elektronicznym.

 Korekta ogranicza się tylko do poprawienia błędów technicznych. Wszelkie zmiany tekstu są 
kosztowne i dlatego prosimy Autorów o dostarczanie wyłącznie dopracowanych tekstów. Korekta 
powinna być wykonana i zwrócona do Redakcji niezwłocznie. Jeśli korekta nie zostanie zwrócona 
w ciągu 8 dni, wówczas wykona ją Redakcja. 

 Pozostałe uwagi. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej 
tekstów. W korespondencji z Redakcją prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej 
(e-mail: l.kwiat@twarda.pan.pl). Po wydrukowaniu, Autor otrzymuje bezpłatnie 25 nadbitek 
artykułu, a po kilka egzemplarzy pozostałych materiałów.
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