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Szanowni Państwo, 
 
Przekazujemy dalsze informacje o  Konferencji Naukowej „Bioklimatologia człowieka”, 
która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2011 roku w siedzibie IGiPZ PAN w Warszawie, przy  
ul. Twardej 51/55. Uroczyste rozpoczęcie Konferencji nastąpi w czwartek 17 listopada 2011 r.  
o godz. 9:30 w Sali seminaryjnej na VI piętrze. 
 
 
 

Planowany program konferencji: 
 

17.11.2011 CZWARTEK 
  

  8:00 –   9:30 rejestracja uczestników (IGiPZ PAN, ul.Twarda 51/55) 
  9:30 – 10:00 otwarcie Konferencji: prof. dr hab. T. Kozłowska-Szczęsna 

o Błażejczyk K.: Nowe trendy w bioklimatologii człowieka 
10:00 – 11:20 I sesja, referatowa  

o Bröde P., Krüger E. L.: Analysing Urban Thermal Comfort by the Universal Thermal 
Climate Index UTCI 

o Jaskulski K.: Bioklimatyczna charakterystyka Polski na podstawie wskaźnika UTCI 
o Chabior M.: Próba oceny zmian bioklimatu Pomorza w 40-leciu 1966-2005 
o Bąkowska M.: Zmienność wieloletnia warunków bioklimatycznych w Polsce 

na przykładzie wskaźnika UTCI 
11:20 - 11:40 przerwa na kawę, herbatę 
11:40 - 13:00 II sesja, referatowa  

o Baranowski J., Błażejczyk K.: Wpływ hałasu na zdrowie człowieka 
o Wieczorek J.: Wpływ wybranych cech oświetlenia na produkcję melatoniny w warunkach 

dnia polarnego 
o Wieczorek Ł.: Zależność pomiędzy środowiskiem atmosferycznym a wybitnymi 

osiągnięciami wśród uczestników Letnich Igrzysk Olimpijskich w latach 1936-2008 
o Idzikowska D.: Związek warunków biotermicznych z umieralnością 

13:00 - 14:30 przerwa obiadowa 
14:30 - 16:00 III sesja, posterowa 
16:00 - 16:20 przerwa na kawę, herbatę 
16:20 - 17:40 IV sesja, referatowa  

o Czarnecki W.: Noce uciążliwe termicznie w Poznaniu w skali topoklimatycznej 
o Twardosz R.: Gorące sezony letnie w Europie w pierwszym 10-leciu XXI wieku 
o Araźny A.: Warunki biometeorologiczne w regionie Forlandsundet (NW Spitsbergen) 

w sezonie letnim 2010 r. 
o Owczarek M.: Cyrkulacyjne uwarunkowania odczucia gorąca latem w Polsce według 

Fizjologicznej temperatury odczuwalnej (PST), 1951-2008 (Rezultaty Projektu 
KLIMAT) 

 19:00 uroczysta kolacja 
 
 
 
 



 

18.11.2011 PIĄTEK 
  

9:00 - 10:20 V sesja, referatowa  
o Milewski P.: Warunki bioklimatyczne Ziemi Kłodzkiej 
o Jarzyna K.: Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w profilu Łysogór 
o Miszuk B., Otop I., Owczarek M.: Warunki bioklimatyczne jako czynnik 

kształtujący potencjał rekeracyjny Sudetów 
o Limanówka D.: Ocena warunków klimatycznych i walory bioklimatyczne Tatr 

(w pierwszej dekadzie XXI wieku) 
10:20 - 10:40 przerwa na kawę, herbatę 
10:40 - 12:20 VI sesja, referatowa  

o Matuszko D., Piotrowicz K.: Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych 
w Krakowie 

o Dobek M.: Zróżnicowanie biotermiczne Lublina w latach 2009-2010 
o Drzeniecka-Osiadacz A., Sikora S.: Ocena bodźcowości środowiska obszarów 

zurbanizowanych: analiza stężenia pyłu zawieszonego (PM2.5) i warunków 
biometeorologicznych na przykładzie Wrocławia 

o Lindner-Cendrowska K.: Metody oceny warunków bioklimatycznych na potrzeby 
turystyki i rekreacji na przykładzie Warszawy 

o Fortuniak K., Pawlak W.: Ekstremalne porywy wiatru - wybrane wnioski z pomiarów 
anemometrem akustycznym 

 12:20 zakończenie Konferencji 
 
 
 
Uprzejmie przypominamy, że czas przeznaczony na wygłoszenie referatu wynosi 20 minut 
(w tym zawarty jest też czas na dyskusję). W trakcie sesji posterowej przewidujemy 2-3-minutowe 
referowanie posterów. 
 
Postery nie mogą przekraczać wymiarów: 80x115 cm (orientacja pionowa).  
 
Bardzo prosimy o przygotowanie podpisów pod rycinami zamieszczonymi w swoich 
prezentacjach także w języku angielskim aby goście z zagranicy mogli zapoznać się z treścią 
wystąpienia. Referat może być wygłoszony po polsku lub po angielsku. 
 
 

II Szkoła Bioklimatologii 
 
W dniu 16 listopada 2011 roku odbędą się warsztaty w ramach II Szkoły Bioklimatologii 
Człowieka. Zajęcia będą miały miejsce w budynku IGiPZ PAN w Warszawie przy ul. Twardej 
51/55 w Sali seminaryjnej na parterze. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 10:30 i potrwają 
do godziny 18:00. Planowane są warsztaty z następujących dziedzin: 
 
o Nowe metody i wskaźniki badań bioklimatycznych (UTCI, BCI, CTIS, CIT) 
o Metody prezentacji warunków bioklimatycznych na mapach 
o Wpływ klimatu na zdrowie człowieka (podstawy, metody badań) 
o Charakterystyki bioklimatyczne terenów zurbanizowanych 
 
W ramach zajęć przewidziane są ćwiczenia, dlatego prosimy o zabranie ze sobą komputerów 
osobistych. 


