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8.30–9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.30–9.45 OTWARCIE KONFERENCJI

9.45–10.30 
"Geologic and human time scales: How can we 
salvage our global civilization?"
	 prof. Tadeusz Patzek (King Abdullah Uni-

versity of Science and Technology, Arabia 
Saudyjska)

SESJA I 
10.45–13.30

Katastrofy naturalne w doświadczeniach 
indywidualnych i zbiorowych w perspektywie 
nauk społecznych i humanistycznych 
PROWADZENIE: prof. Joanna Kurczewska

10.45–11.30 BLOK I 
„Problem katastrof jako wyzwań dla współcze-
snej humanistyki i posthumanistyki”. 
	 dr Miłosz Markiewicz (UŚ) 
 O różnicach między podejściem humani-

stycznym a „ścisłym” do katastrof  
nie-tylko-ludzkich, 

	 dr Dariusz Brzeziński (IFiS PAN) 
 O myśleniu utopijnym jako ideowej alter-

natywie (a może nawet wyobrażeniowej)  
w czasie proliferacji katastrof naturalnych.

11.30–12.30 BLOK II  
„Sposoby interpretacji katastrof; nowe języki 
 w tej interpretacji proponowane przez antropo-
logię i socjologię wizualną”. 
	 prof. Urszula Jarecka (IFiS PAN),  

dr Katarzyna Trzeciak (UJ),  
dr Magdalena Banaszkiewicz (UJ)

12.30–12.45 PRZERWA NA KAWĘ

12.45–13.30 BLOK III 
„Problematyka katastrof naturalnych (podejścia  
i pojęcia) jako intelektualne wyzwanie dla socjo-
logii i socjologów”. 
	 prof. Aleksander Manterys (ISP PAN) 
 O tym, jak socjologie współczesne radzą 

sobie z problematyką katastrof, (problem 
wspólnoty, granicznego doświadczenia, 
relacji z innymi)

	 dr Wojciech Doliński (UWr)  „Jeśli nie 
można mówić, należy działać” – o komu-
-nikacyjnych granicach doświadczenia 
jednostki i wspólnoty w warunkach za-
grożenia.

13.30–14.30 PRZERWA 
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SESJA II 
14.30–16.00

Społeczeństwo obywatelskie wobec katastrof 
naturalnych – diagnozy działań obywatelskich 
i dyskursów na temat katastrof
PROWADZENIE: prof. Wojciech Misztal

	 prof. Jacek Kurczewski (UW)  
Społeczeństwo obywatelskie a sytuacje 
nadzwyczajne.

 Wojciech Marchlewski 
Koncepcja pomocy oparta na teorii daru.

	 Grzegorz Gruca (PAH) 
Doświadczenia Polskiej Akcji Humanitarnej 
na przestrzeni 25 lat jej działalności. Omó-
wienie ewolucji działań społeczeństwa od 
spontanicznego chaosu po zorganizowa-
ną obywatelską odpowiedź na katastrofy 
naturalne.

	 dr Edwin Bendyk (Polityka),  
Cyfrowe media i samoorganizacja lokalnych 
społeczności  w sytuacjach kryzysowych. 

16.00–16.15 PRZERWA NA KAWĘ

SESJA III 
16.15–17.30

Lekcje z katastrof naturalnych dla badaczy  
i praktyków – rekomendacje dla przyszłych 
działań obywatelskich 
PROWADZENIE: prof. Dariusz Wojakowski

		dr Konrad Pędziwiatr (UEK),  
Zrównoważony rozwój i zmiana klimatu  
z perspektywy religijnej w islamie.

		dr Marcin Urbaniak (Stowarzyszenie Klub 
Gaja/UP Kraków)  
Narzędzia transformacji społecznej wrażli-
wości ekologicznej. Efektywne kształtowanie 
Pokolenia EkoXXI wieku.

		dr Magdalena Igras-Cybulska, 
 dr Dorota Żuchowska-Skiba, mgr Artur 
Cybulski, mgr Damian Gałuszka (WH AGH)  
Wirtualne końce urodzaju - tam i z powrotem  
– rola VR w ochronie stabilnego rozwoju 
cywilizacji i środowiska naturalnego.

SESJA IV 
17.30–18.45

Społeczności lokalne wobec zagrożeń klima-
tycznych – porównania i wnioski dla badaczy 
oraz liderów w społeczności lokalnej 
PROWADZENIE: prof. Hanna Bojar

	 dr Radosław Tyrała (WH AGH)  
Smog półperyferyjny. Odkrycie – stabiliza-
cja – ekspansja.

	 Anna Dworakowska (Krakowski Alarm 
Smogowy)   
KAS jako przykład oddolnej samoorganiza-
cji społeczności lokalnej wobec problemu 
środowiskowego.

	 Marek Józefiak (Fundacja Greenpeace 
Polska)  
Społeczności lokalne zagrożone negatyw-
nym oddziaływaniem zmiany klimatu  
i górnictwa węgla.

KOMUNIKATY ZGŁOSZONE  
DO FOLDERU

	 prof. Zbigniew Pasek (WH AGH)  
Katastrofy i klęski naturalne w interpretacji 
protestantyzmu.

	 dr Karolina Cynk (UR) 
Kierunki rozwoju ruchów na rzecz ochro-
ny środowiska.
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