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PROGRAM KONFERENCJI 

22 PAŹDZIERNIKA 2015 (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 

 

 Elżbieta Węcławowicz-Bilska, prof. dr hab. (Politechnika Krakowska), Konsekwencje 

aktywności gospodarczej małych miasteczek w regionie karpackim. 

 Elżbieta Kobojek, prof. dr hab. (Uniwersytet Łódzki), Rozwój przestrzenny małych miast 

nadrzecznych. 

 Roman Matykowski, prof. dr hab., Katarzyna Kulczyńska,  dr (Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), Małe miasto pozorne i formalne w Wielkopolsce: analiza 

porównawcza dwóch przypadków – Tarnowa Podgórnego i Szamocina. 

 Jacek Sołtys, dr hab. inż. arch. (Politechnika Gdańska), Wskaźnik przedsiębiorczości                  

w małych miastach – zróżnicowanie w przestrzeni i w czasie. 

 Tomasz Klimanek, dr, Sylwia Fijas-Przybył,  mgr (Urząd Statystyczny w Poznaniu), 

Zastosowanie indeksów specjalizacji przestrzennej w analizach obszarów 

wewnątrzmiejskich. 

 

12:00–12:30 – przerwa kawowa 

 

12:30–14:15 – SESJA RÓWNOLEGŁA A1 (SALA 1) 

 Monika Gołąb-Korzeniowska, dr inż. arch. (Politechnika Krakowska), Małe miasto 

przyszłości – forma miejska, wiejska czy podmiejska. Przykład Słomnik. 

 Katarzyna Mazur–Belzyt, dr inż. arch. (Politechnika Śląska), Anna Pyziak, mgr 

(Towarzystwo Urbanistów Polskich), Metody partycypacyjnego planowania  

przestrzennego  małych  miast. 

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

Poznańska), Szlak małych miast tematycznych południowej Wielkopolski. 

 Wojciech Wójcikowski, dr inż. arch. (Politechnika Krakowska), Przestrzeń uzdrowiska na 

przykładzie uzdrowisk sudeckich. 

 Karolina Szaton, mgr inż. arch. (Politechnika Śląska), Znaczenie małych miast                          

w kontekście rozwoju struktur ponadlokalnych na przykładzie aglomeracji górnośląskiej. 

 

12:30–14:15 – SESJA RÓWNOLEGŁA A2 (SALA 2) 

 Marta Borowska-Stefańska, dr (Uniwersytet Łódzki), Ocena strat materialnych na 

terenach zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego. 

 Adriana Cieślak, dr inż. arch. (Politechnika Łódzka), Rzeka w strukturze małego miasta 

uzdrowiskowego. Znaczenie przestrzenne, społeczne i ekonomiczne. 



 Joanna Poczobut, dr inż. arch. (Politechnika Gdańska), Rozwój małych miast 

nadmorskich w Polsce. 

 Aleksander Szmidt, dr (Uniwersytet Łódzki), Wpływ podłoża starszego na rzeźbę 

powierzchni okolic Uniejowa. 

 Wojciech Zając, mgr, Krzysztof Gargula, mgr (Uniwersytet Ekonomiczny                           

w Katowicach), Analiza zmian pokrycia terenów małych miast województwa śląskiego                  

w latach 2000–2012. 

 

14:15–15:15 – przerwa obiadowa 

 

15:15–17:00 SESJA RÓWNOLEGŁA B1 (SALA 1)  

 Aranka Ignasiak-Szulc, dr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Marzena 

Piotrowska-Trybull, dr hab. (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Rewitalizacja 

terenów powojskowych szansą na rozwój małych miast. 

 Anna Pawlak, dr inż. arch. (Politechnika Krakowska), Specyficzne cechy miasteczek 

uzdrowiskowych na przykładzie Piwnicznej i Wisły. 

 Anna Wojnarowska, dr inż. arch. (Uniwersytet Łódzki), Jakość przestrzeni publicznej 

centrum Ozorkowa i Wielunia. 

 Rafał Graczyk, dr inż. arch. (Politechnika Poznańska), Wyzwania dla małych miast 

Wielkopolski, które odzyskały prawa miejskie po 1990 roku. 

 Piotr Zierke, dr inż. arch. (Politechnika Poznańska), Tradycyjna architektura Golęczewa    

i jej wpływ na zabudowę współczesną. 

 

15:15–17:00 SESJA RÓWNOLEGŁA B2 (SALA 2)   

 Agnieszka Kwiatek-Sołtys, dr, Sławomir Kurek, prof. dr hab. (Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie), Bartosz Bartosiewicz, dr (Uniwersytet Łódzki), Kurczenie 

się małych miast w Polsce. 

 Barbara Konecka-Szydłowska, dr (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), 

Potencjał społeczno-gospodarczy najmniejszych miast w Polsce. 

 Oleksandra Dyda, dr inż. arch. (Politechnika Lwowska), Atrakcyjność architektoniczna 

małych miast czynnikiem ich rozwoju. 

 Dominik Sikorski, dr (Uniwersytet Wrocławski), Perspektywy rozwoju małych miast 

województwa dolnośląskiego peryferyjnie położonych. 

 

17:00 – zakończenie obrad 

20:00 – uroczysta kolacja 

************************ 

23 października 2015 (piątek) 

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

 Elżbieta Chądzyńska, dr inż. arch. (Politechnika Wrocławska), Małe miasta w strefie 

oddziaływania Wrocławia w okresie 2000–2014 – wybrane przykłady. 



 Małgorzata Podogrodzka, dr (Szkoła Główna Handlowa), Przestrzenne zróżnicowanie 

starości demograficznej w Polsce. 

 Małgorzata Twardzik, dr inż. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zmiany 

struktury sieci handlowej małych miast województwa śląskiego. 

 Krzysztof Miraj, dr (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 

Targu), Turystyka handlowa w Nowym Targu. 

 Mariusz Czupich, dr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sytuacja 

ekonomiczna wybranych małych miast na prawach powiatu. 

 

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

 Mirosława Nowak, dr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie 

Trybunalskim), Znaczenie innowacji produktowych w przemyśle spożywczym w małych 

miastach województwa łódzkiego. 

 Monika Stachowicz, dr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Organizacja 

usług komunalnych w małych miastach na przykładzie wybranych gmin miejskich 

województwa łódzkiego. 

 Andrzej Sztando, dr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Relacje animacji                    

w zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym małych miast. 

 Szymon Wiśniewski, dr (Uniwersytet Łódzki), Dostępności do szpitalnej opieki 

zdrowotnej mieszkańców małych miast województwa łódzkiego. 

 India Kurczyńska, mgr (Uniwersytet Łódzki), Mienie PKP SA w małych miastach 

województwa  łódzkiego.  

 

11:00–11:30 – przerwa kawowa  

 

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

 Wioletta Kamińska, prof. dr hab., Mirosław Mularczyk, dr (Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach), Procesy ludnościowe w małych miastach w Polsce w latach 

2004–2013. Zmiany typów demograficznych. 

 Maria Górska-Zabielska, prof. dr hab. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), 

Ryszard Zabielski, dr (Państwowy Instytut Geologiczny), Walory geoturystyczne małego 

miasta na przykładzie Pruszkowa. 

 Szymon Opania, dr hab. inż. arch. (Politechnika Śląska), Studium struktury przestrzennej 

małego miasta w świetle kryterium liczby mieszkańców. 

 Katarzyna Iwaszko-Niziałkowska, dr inż. arch. (Politechnika Wrocławska), Dychotomia 

sieci transportowej Polski. 

 Anita Kulawiak, dr (Uniwersytet Łódzki), Warunki i jakość życia mieszkańców w małym 

mieście. Przykład Helu. 

 

 dyskusja i zakończenie konferencji 

14:00 – obiad 


