
Konferencja naukowa

„Znowuż 
«z kuferkiem 
i chlebakiem»…”
4–5 października 2012 r.

PROGRAM

13.00–13.20 prof. dr hab. Rościsław Żerelik  
„W drodze do wielkiego chana. Podróże 
do Karakorum w kronikach ormiańskich 
z XIII w.”

13.20–13.40 dr Wojciech Kucharski    
„Powstanie ośrodka pielgrzymkowego przy 
kościele św. Wojciecha we Wrocławiu  
w II połowie XV w.”

13.40–14.00 prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz   
„Johann Hubrig i jego podróże”

14.00–14.20 dr Teresa Bogacz     
„Przemysłowe fascynacje. Gospodarka Śląska 
u schyłku XVIII w. w relacjach podróżujących 
i ustaleniach ówczesnych badaczy”

14.20–14.40 dr Bernard Linek    
„Górnoślązacy w Krakowie na przełomie XIX 
i XX w.”

14.40–15.00 Adam Baniecki – „Osadnictwo Polaków 
z Jugosławii w powiecie bolesławieckim 
w latach 1946–1947”

15.00–15.10 dyskusja

15.10–15.30 dyskusja podsumowująca obrady

16.00 obiad



VI konferencja z cyklu 
„Spotkania Dolnośląskie”

 
 
 
 
 

„Znowuż 
«z kuferkiem i chlebakiem»…”

Konferencji naukowa
dedykowana 
wielkiemu humaniście 
Julianowi Janczakowi

4–5 października 2012 r.
Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
ul. Szewska 49, Wrocław

organizatorzy:
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Instytut Historyczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego

Dzień pierwszy
4 października 2012 r. (czwartek)

14.00 początek konferencji, przywitanie gości

14.15–14.35 dr Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 
„Działalność i dorobek Profesora Juliana 
Janczaka w dziedzinie historii i kartografii”

14.35–14.55 prof. dr hab. Elżbieta Kościk, Andrzej 
Kościk 
„Julian Janczak jako historyk gospodarczy”

14.55–15.00 dyskusja

15.00–15.20 Lucyna Szaniawska 
„Świat na dawnych mapach (1641–1822)”

15.20–15.40  dr Radosław Skrycki 
„Współczesne kierunki badań nad dziejami 
kartografii ziem polskich. Próba typologii”

15.40–15.45 dyskusja

15.45–16.00 przerwa kawowa

16.00–16.20 dr Roman Wytyczak 
„Między Scultetusem a Flemingem. Obraz 
Śląska na mapach od lat trzydziestych XVII 
w. do lat trzydziestych XIX w.”

16.20–16.40 dr Dariusz Przybytek 
„Śląskie cymelia kartograficzne w zbiorach 
Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.”

16.40–17.00 Piotr Galik 
„Plany bitew z okresu wojen śląskich 
w zbiorach Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich”

17.00–17.15 dyskusja i podsumowanie pierwszego 
dnia obrad

17.30 obiadokolacja

Dzień drugi
5 października 2012 r. (piątek)
 
9.30–9.50 dr Joanna Nowosielska-Sobel 

„Wiedza o ziemi ojczystej (Heimatkunde) 
w nauczaniu szkolnym na Śląsku w okresie 
Cesarstwa”

9.50–10.10 dr Gerard Kosmala 
„Krajoznawstwo śląskie czyli o meandrach 
rozwoju krajoznawstwa”

10.10–10.30 dr Tomasz Przerwa 
„Wokół genezy Drogi Sudeckiej – nowe 
spojrzenie”

10.30–10.50 dr Piotr Sroka 
„Dolny Śląsk na łamach «Ziemi» 1946–1950”

10.50–11.00 dyskusja

11.00–11.15 przerwa kawowa

11.15–11.35 prof. dr hab. Grzegorz Strauchold 
„Krajoznawstwo i regionalistyka 
w czasopismach geograficznych II 
Rzeczypospolitej”

11.35–11.55 Ivo Łaborewicz    
„Archiwiści «w służbie» regionalistyki – 
publikacje archiwistów na przykładzie 
Jeleniej Góry sprzed 1990 roku”

11.55–12.15 dr Aleksander Srebrakowski   
„Wileńscy «Włóczędzy» (1923–1939)”

12.15–12.35 prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk  
„«Lwów jest jednym z najpiękniejszych miast 
Kraju Rad». Obraz Lwowa w radzieckich 
przewodnikach polskojęzycznych”.

12.35–12.45 dyskusja

12.45–13.00 przerwa kawowa


