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26 PAŹDZIERNIKA 2017 (czwartek) 

 

09:00–10:00 – rejestracja uczestników (Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich – 

Uniejów, ul. Zamkowa 2a) 

 

10:00–12:00 – SESJA PLENARNA I  (SALA 1) 

 otwarcie konferencji - prof. dr hab. Tadeusz Marszał, prof. dr hab. Krystian Heffner 

 

 15-lat konferencji ‘Małe Miasta’ – przegląd dorobku i nurtów badawczych (Bartosz 

Bartosiewicz, Iwona Pielesiak). 

 

 Krystian Heffner, prof. dr hab., Małgorzata Twardzik, dr (Uniwersytet Ekonomiczny                 

w Katowicach), Sieci dyskontowe – jako formaty handlu na miarę małych miast i obszarów 

wiejskich. Próba diagnozy. 

 Ewa Korcelli-Olejniczak, dr hab., prof. IGiPZ, Filip Piotrowski, mgr (Polska Akademia 

Nauk),  Małe miasta Północno-wschodniej Polski – współzależność procesu depopulacji              

i zmian funkcjonalnych. 

 Andrzej Rykała, dr hab., prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Małe miasta w Polsce jako 

miejsca przemocy wobec Żydów w okresie bezpośrednio powojennym. 

 Agnieszka Kwiatek-Sołtys, dr (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Własność 

gruntów w małych miastach w Polsce. 

 

12:00–12:30 – przerwa kawowa 

 

12:30–14:30 – SESJA RÓWNOLEGŁA A1 (SALA 1) 

 Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr hab., Sławomir Sitek, dr (Uniwersytet Śląski), Lokalny 

Program Rewitalizacji jako narzędzie rozwoju lokalnego małego miasta. 

 Edyta Masierek, dr (Uniwersytet Łódzki), Programowanie rewitalizacji w małych 

miastach. 

 Aranka Ignasiak-Szulc, dr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Zadania organizacji 

pozarządowych w procesie rewitalizacji małych  miast – na przykładzie miasta Janikowa. 

 Maciej Huculak, dr (S&H), Wyzwania delimitacji obszarów zdegradowanych                             

i rewitalizacji w małych i średnich miastach. 

 Mariusz Czupich, dr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Znaczenie uspołecznienia 

procesów rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim. 

 



 

12:30–14:30 – SESJA RÓWNOLEGŁA A2 (SALA 2) 

 Lidia Groeger, dr hab., prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Sytuacja mieszkaniowa miast 

powiatu łódzkiego wschodniego na tle ich otoczenia. 

 Stanisław Mordwa, dr hab., prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Poziom zagrożeń społeczno-

przestrzennych w małym mieście. Na przykładzie Strykowa. 

 Stanisław Sala, dr, Iwona Kiniorska, dr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Wybrane 

aspekty społecznych konsekwencji wpływu procesów globalizacji na małe miasta. 

 Dominik Sikorski, dr (Uniwersytet Wrocławski), Rynek 1% na rzecz OPP w małych 

miastach w Polsce w 2016 roku. 

 

14:30–15:30 – przerwa obiadowa 

 

15:30–17:30 SESJA RÓWNOLEGŁA B1 (SALA 1)  

 Wawrzyniec Rudolf, dr hab., Agata Wrześniewska-Szymańska, mgr (Uniwersytet 

Łódzki), Herby i logotypy małych miast – bliżej tradycji, czy współczesności. 

 Katarzyna Walkowiak, dr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Burmistrz – urzędnik, 

menedżer, przywódca społeczności lokalnej. 

 Rafał Adamczyk, mgr (Urząd Miasta w Sławkowie), Budowa łącznika drogowego 

Zespołu Terminali Przeładunkowych Linii Hutniczej Szerokotorowej w Sławkowie z drogą 

ekspresową S1 w Sosnowcu – konieczność czy ekstrawagancja? 

 Arkadiusz Halama, dr inż. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zrównoważona 

gospodarka energetyczna w małych miastach województwa małopolskiego. 

 

15:30–17:30 SESJA RÓWNOLEGŁA B2 (SALA 2)  

 Radosław Barek, dr hab. inż. arch., Rafał Graczyk, dr inż. arch. (Politechnika 

Poznańska), Małe miasta. Warte ochrony? 

 Adriana Cieślak, dr inż. arch. (Politechnika Łódzka), Architektoniczno-krajobrazowe 

zagadnienia rewaloryzacji małych miast. 

 Oleksandra Dyda, dr inż. arch. (Politechnika Lwowska), Znaczenie architektury                       

w kształtowaniu atrakcyjności przestrzeni małego miasta. 

 Agnieszka Lisowska, dr inż. arch. (Politechnika Wrocławska), Strażnice pożarowe                   

w przestrzeni małych miast. 

 

POSTER - prezentacja 

 Barbara Sierecka-Nowakowska, dr hab. inż. arch., prof. UTP, (Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Przestrzeń "Małego Miasta" w procesie 

dydaktycznym na kierunku architektura. 

 

 

17:00 – zakończenie obrad 

20:00 – uroczysta kolacja 

 



27 października 2017 (piątek) 

09:00–11:00 – SESJA RÓWNOLEGŁA C1 (SALA 1) 

 Roman Matykowski, dr hab. prof. UAM, Emilia Bogacka, dr (Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), Trwałość i zmiana  w układzie władz samorządowych w małych 

miastach powiatowych województwa wielkopolskiego (a przemiany społeczno-gospodarcze 

w tych gminach). 

 Mirosława Nowak, dr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Funkcje 

obszarów wiejskich na przykładzie wybranych małych miast województwa łódzkiego. 

 Jarosław Świdyński, mgr inż. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Wpływ aktualnego 

stanu zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych na 

rozwój małych miast. 

 Paweł Rzepecki, mgr inż. arch. (Politechnika Wrocławska), Typologia Elementów 

Urbanistycznych wodnej sieci powiązań, a wybrane miejscowości z linią wodną. 

 

09:00–11:00 – SESJA RÓWNOLEGŁA C2 (SALA 2)  

 Bogna Ludwig, dr hab. inż. arch. (Politechnika Wrocławska), Czy małe miasto może 

zmienić się w duże? Analiza przypadku Wałbrzycha  w drugiej połowie XIX w. 

 Zofia Szewczyk, dr inż. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Rozwój małych miast na 

przykładzie Sulejowa – wybrane problemy. 

 Agnieszka Majorek, mgr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wykorzystanie 

technik GIS do wyznaczania obszarów kryzysowych na przykładzie miasta Żywiec. 

 Piotr Demczuk, dr Józef Superson, prof. dr hab., Alicja Kryczka (Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej), Rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej małego miasta oraz 

problemy dalszego jej kształtowania na przykładzie Żelechowa. 

 

11:00–11:30 – przerwa kawowa  

 

11:30–13:45 SESJA PLENARNA II  (SALA 1)  

 Roman Matykowski, dr hab. prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza),                       

Guy Baudelle, prof. (Université Rennes), System miast Bretanii ze szczególnym 

uwzględnieniem roli miast małych. 

 Michał Dolata dr (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Małe miasta w aglomeracji Berlina 

w okresie transformacji Niemiec Wschodnich. 

 Joanna Poczobut, dr inż. arch. (Politechnika Gdańska), Małe miasta na terenach 

metropolitalnych. 

 Konrad Sarzyński, mgr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Rozwój małych miast    

w cieniu metropolii na przykładzie województwa małopolskiego. 

 

 

 dyskusja i zakończenie konferencji 

 14:00 – obiad 

 


