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Poniżej znajduje się wykaz moich wystąpień, 

zarówno naukowych (konferencyjnych), jak i 

popularnonaukowych. 

 

Below is the list of my presentations containing 

both scientific (conference) and popular. 

English titles in brackets are translations only. 

They're written here for information purpose. 

Presentations in English have their titles given 

with no brackets, 

 

 

 

2021 

 

30th International Cartographic Conference, Florence (online), 14-18.12.2021 

Let’s Name It Together: Vgi, Social Media and Local Heritage in Traditional Toponyms (17.12.2021, 

wystąpienie opublikowane / published) 

 

XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Kartografia dla wszystkich i dla każdego” (The 

43rd National Cartographic Conference), Warszawa (online), 26-27.10.2021 

Społecznościowe nazwy. O angażowaniu lokalnej społeczności w badania toponimiczne (Social media 

names. On involving local community in toponimic research) (27.10.2021, wystąpienie 

nieopublikowane / not published) 

 

Nowe Radio, Lublin, 5.11.2021 

Rozmowa o mapach / Talk on maps (5.11.2021, audycja radiowa / radio broadcast) 
 

Nowe Radio, Lublin, 30.04.2021 

Czarnobyl / Chernobyl (30.04.2021, audycja radiowa / radio broadcast) 
 

2019 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka w Opolu Lubelskim (Public Library in Opole Lubelskie), Opole 

Lubelskie, 9.12.2019 

Japonia – definicja inności / Japan – definition of something different (9.12.2019, 

nieopublikowane / not published) 
 

Spatial Patterns of the Global Economy conference, Budapest, 5-7.11.2019 

Mental map application – from spatial cognition to map-making skills (5.11.2019, opublikowane / 

published) 

 

Poranek między Wisłą a Bugiem, TVP Lublin (morning show of Lublin branch of Polish Public 

Television), Lublin, 24.09.2019 

Konferencja / Conference The 9th Scientific-Technical Conference “Environmental Engineering, 

Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives” 

(24.09.2019, audycja telewizyjna / TV broadcast) 

 

The 9th Scientific-Technical Conference “Environmental Engineering, Photogrammetry, 

Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives", Lublin 17-20.09.2019 

Environmental education in protected areas. Spatio-thematic analysis of Kazimierz Landscape Park 

(20.09.2019, publikacja w druku / to be published) (wspólnie z: / with: Małgorzata Sosik, 20.09.2019) 

 

II Spotkanie Użytkowników QGIS (The 2nd QGIS users meeting), Poznań, 24-26.06.2019 (udział bez 

wystąpienia / no presentation) 



 

2018 

 

I Międzynarodowy Plener Kartograficzny (The 1st Cartographic Open Plenary Meeting), Lublin - 

Zwierzyniec, 16-19.09.2018 

Lubię to! Mapa jako przedmiot i przyczynek do dyskusji w mediach społecznościowych (Like it! Map 

as an object and a contribution to the discussion in social media) (18.09.2018, publikacja w druku /to 

be published) 

 

XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Mapa w służbie państwa” (The 32nd 

National Conference on the History of Cartography), Warszawa, 11-13.09.2018 

Początki polskiej kartografii komputerowej (The beginning of  Polish computer cartography) 

(11.09.2018, publikacja w druku /to be published) 

 

17th International Conference of Historical Geographers, Warszawa, 15-20.07.2018 

Local heroes, global heroes. Locality factor on the example of football players in pre- and post-war 

Polish football league (poster, publikacja w druku / to be published) 

 

Konferencja „State of the map”, Poznań, 13-14.04.2018 

Jak zostać inżynierem z OpenStreetMap. Wykorzystanie OSM w realizacji procesu dydaktycznego i 

prac dyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (How to become an engineer with 

OpenStreetMap. The use of OSM in didactics and diploma works on the University of Life Sciences in 

Lublin) (13.04.2018, wystąpienie zarejestrowane / videorecorded) 

 

2017 

 

Konferencja „Lublin. Historia dzielnic. W 700. Rocznicę lokacji miasta”, Lublin 9.12.2017 

Od wsi do osiedla. Co z dawnych Rur Wizytkowskich pozostało w przestrzeni dzielnicy Czuby (From 

village to residential district. Remnants of Rury Wizytkowskie in a modern space of Czuby district) 

(9.12.2017, wystąpienie nieopublikowane /not published)  

 

XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Dawne mapy i atlasy historyczne” (The 

31st National Conference on the History of Cartography), Warszawa – Nieborów, 19-21.10.2017 

Historia wymyślona. Między literacką fikcją a opowieścią o przeszłości (A fictional history. Between 

literature of fiction and story from the past) (21.10.2017, wystąpienie nieopublikowane /not 

published)  

 

Wtorek zaczyna się w sobotę, Radio Progres (The Tuesday starts on the Saturday, Radio Progres), 

10.10.2017 

Japonia oczami Kamila (Japan through Kamil eyes) (audycja radiowa / radio broadcast) 

 

XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki” (The 40th National 

Cartographic Conference), Wrocław, 19-20.09.2017 

Zastosowanie map i szkiców mentalnych w ocenie efektywności kształcenia w zakresie kartografii 

(Using mental maps and sketches in assessment of cartography teaching quality) (19.09.2017, 

wystąpienie nieopublikowane / not published) 

 

XXIII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Polcon” (the 32nd National Sci-Fi and Fantasy 

Meeting "Polcon"), Lublin, 24-27.08.2017 

100 twarzy C. S. Lewisa (100 faces of C. S. Lewis) (24.08.2017, wystąpienie nieopublikowane / not 

published)  

 

V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej „Współczesne badania geograficzno-historyczne 

krajobrazu kulturowego” (The 5th National Conference on Historical Geography), Łódź, 22-

23.06.2017 



Spichlerze zbożowe w Kazimierzu Dolnym. Weryfikacja powojennej inwentaryzacji z wykorzystaniem 

analizy źródeł kartograficznych i narzędzi GIS(Granaries of Kazimierz Dolny. Verification of post-war 

inventorying using cartographic sources and GIS tools) (23.06.2017, wystąpienie, publikacja w druku 

/ to be published)  

 

XXXIX Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej(The 39th School Olympiad on Geodesy 

and Cartography), Lublin, 20-22.04.2017 

Wykorzystanie map i szkiców mentalnych w procesie oceny efektywności kształcenia w zakresie 

redakcji map (Using mental maps and sketches in the process of assessment of map editing teaching 

effectivness) (20.04.2017, wystąpienie nieopublikowane / not published) 

 

 

Wieczór z nauką, Radio eR (The evening with science, Radio eR), 16.03.2017 

Czarnobyl (Chernobyl) (audycja radiowa / radio broadcast) 

 

2016  

 

Wykład Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Lublin University of the Third Age lecture), 

Lublin, 16.11.2016 

Czarnobyl – 30 lat po. Przyroda, stalkerzy i turyści (Chernobyl – 30 years after. The nature, stalkers 

and tourists) (wystąpienie nieopublikowane / not published)  

 

GISDay, Lublin, 16.11.2016 

Już nigdy nie skorzystam z papierowej mapy - czy aby na pewno? (I will never use a paper map again 

- is it for sure?) (wystąpienie nieopublikowane / not published)  

 

XVII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Falkon” (the 17th National Sci-Fi and Fantasy 

Meeting "Falkon"), Lublin, 4-6.11.2016 

64 kilobajty frajdy, czyli o radości machania dżojstikiem w 8- i 16-bitowych czasach (64 kilobytes of 

fun - about the joy of playing with joystick in 8- and 16-bit times) (05.11.2016, wystąpienie 

nieopublikowane / not published)  

 

XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Kartografia wojskowa krajów młodszej 

Europy XVI-XX wieku” (The 30th National Conference on the History of Cartography), Toruń, 13-

15.10.2016 

XVIII-wieczny Lublin oczami inżyniera wojskowego. Fortyfikacje i zabezpieczenia obszaru rokowań 

na planie Lublina C. d'Örkena (18th century Lublin in the eyes of army engineer. Fortifications and 

zones of control on the plan of Lublin by C. d'Örken) (15.10.2016, opublikowane / published)  

 

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce” 

(The 39th National Cartographic Conference), Zwierzyniec - Biały Słup, 28.09.2016 

Cmentarz jako baza danych. Problem kartograficznej wizualizacji danych historycznych na 

przykładzie beskidzkich cmentarzy wojennych (Cemetery as a database. The problem of cartographic 

visualisation of historical data on the example of Western Galicia war cemeteries) (27.09.2016, 

opublikowane / published)  

 

XIII Lubelski Festiwal Nauki (13th Science Festival of Lublin), Lublin, 18-23.09.2016 

Czarnobyl - 30 lat po: przyroda, stalkerzy i turyści (Chernobyl - 30 years after: the nature, stalkers 

and tourists) (20 + 21.09.2014, wystąpienie nieopublikowane / not published)  

 

IWA Specialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Gdańsk, 4-9.09.2016 

Assessments of suitability of terrestrial laser scanning for a geodetic inventorying of hybrid 

constructed wetland systems (06.09.2016, opublikowane / published) (wspólnie z: / with:  R. Obroślak, 

A. Mazur, K. Jóźwiakowski, M. Gajewska, O. Dorozhynskyy, A. Grzywna, R. Rybicki, Ż. Król, J. 

Gabryszuk) 



 

 

2015  

 

Konferencja zamykająca projekt „Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” 

("Wooden treasure. Preserving heritage, design future" project closing conference), Ośrodek “Brama 

Grodzka – Teatr NN”, Lublin, 15.12.2015 

Wykorzystanie dawnych materiałów kartograficznych w badaniach przestrzeni historycznej (Using 

early cartographic materials in studies on historical spaces) (15.12.2015, opublikowane / published)  

 

XVI Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Falkon” (The 16th National Sci-Fi and Fantasy 

Meeting "Falkon"), Lublin, 6-8.11.2015 

Japonia, czyli definicja inności (Japan or the definition of something different) (08.11.2015, 

wystąpienie nieopublikowane / not published)  

 

XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (The 29th National Conference on the 

History of Cartography), Wrocław, 24-26.09.2015 

Od wojennych ruin do perły renesansu. Kartograficzny obraz badań zabudowy historycznej miasta, 

inwentaryzacji zniszczeń oraz odbudowy Kazimierza Dolnego na mapach z archiwum Karola 

Sicińskiego (From the ruins of war to the perl of renaissance. The cartographic image of research on 

historical cityscape, inventarisation of war losses and reconstruction of Kazimierz Dolny on maps 

from the archive of Karol Siciński) (26.09.2015, opublikowane / published)  

 

2014  

 

Odczyt Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Polish Geographic Society lecture), Lublin, 

20.11.2014 

Japonia, czyli definicja inności (Japan or the definition of something different) (wystąpienie 

nieopublikowane / not published)  

 

XV Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Falkon” (The 15th National Sci-Fi and Fantasy 

Meeting "Falkon"), Lublin, 7-10.11.2014 

Turystyka (radio)aktywna, czyli dzień z życia stalkera ((Radio)activ tourism or the day from the 

stalker's life) (08.11.2014, wystąpienie nieopublikowane / not published)  

 

XV Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Falkon” (The 15th National Sci-Fi and Fantasy 

Meeting "Falkon"), Lublin, 7-10.11.2014 

Za 100 metrów skręć do jeziora (Turn into the lake in 100 meters) (07.11.2014, wystąpienie 

nieopublikowane / not published)  

 

III Forum „Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów” (The 

3rd Forum "The new challenges in teaching life-longing education of surveyors and cartographers"), 

Paprotnia, 23-24.10.2014 (udział bez wystąpienia / no presentation) 

 

XI Lubelski Festiwal Nauki (11th Science Festival of Lublin), Lublin, 20-26.09.2014 

Już nigdy nie skorzystam z papierowej mapy - czy aby na pewno? (I will never use a paper map again 

- is it for sure?) (23 + 24.09.2014, wystąpienie nieopublikowane / not published)  

 

III Ogólnopolska Konferencja „GIS w nauce” (The 3rd National Conference "GIS in science"), 

Gdańsk, 23-25.06.2014 

Otwarty GIS, otwarte dane, otwarte analizy? Studium przypadku użytkownika (Open GIS, open data, 

open analyses? Case study of a user) (25.06.2014, wystąpienie nieopublikowane / not published)  

 

Noc Uniwersytetów. Festiwal Podróżniczy u Przyrodników (The Night of Universities. Travellers’ 

Festival), 30.05.2014 



Madera - cztery wiosny roku (Madeira - four seasons of Spring) (wystąpienie nieopublikowane / not 

published)  

 

Odczyt Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Polish Geographic Society lecture), Lublin, 

20.02.2014 

Gruzja - miasta u podnóża Kaukazu (Georgia - towns at the foot of Caucasus) (wystąpienie 

nieopublikowane / not published)  

 

2013  

 

XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (The 27th National Conference on the 

History of Cartography), Lublin, 19-21.09.2013 

Weryfikacja wiarygodności treści map dawnych z wykorzystaniem cyfrowego modelu wysokości i 

podstawowych atrybutów topograficznych (Verification of early maps reliability using digital 

elevation models and primary topographic attributes) (20.09.2013, wystąpienie opublikowane / 

published)  

 

X Lubelski Festiwal Nauki (The 10th Science Festival of Lublin), Lublin, 14-20.09.2013 

Już nigdy nie skorzystam z papierowej mapy - czy aby na pewno? (I will never use a paper map again 

- is it for sure? (17.09.2013, wystąpienie nieopublikowane / not published)  

 

X Lubelski Festiwal Nauki (The 10th Science Festival of Lublin), Lublin, 14-20.09.2013 

Szukaj skarbu z GPS-em (Let’s search for a treasure with GPS) (18.09.2013, zajęcia terenowe / field 

game) (wspólnie z Piotrem Maksymem / with Piotr Maksym)  

 

II Ogólnopolska Konferencja „GIS w nauce” (The 2nd National Conference "GIS in science"), Lublin, 

24-26.06.2013 

Lublin - miasto na wzgórzach, czyli o tym, jak środowisko przyrodnicze wpływa na rozwój miasta 

(Lublin - the city on hills, or how the environment influences the city) (24.06.2013, wycieczka 

tematyczna / thematic field trip)  

 

„Majowe Spotkania z Fantastyką” ("The May Fantasy Meetings"), Lublin, 14.05.2013 

Mapy papierowe a mapy elektroniczne (Paper vs digital maps) (wystąpienie nieopublikowane / not 

published)  

 

Konferencja „Uprawnienia zawodowe kartografa i fotogrametry” (The Conference "Professional 

qualifications of cartographer and photogrammetrist"), Wrocław, 6-7.05.2013 

Geodezja i kartografia. Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Geodesy and 

cartography. Teaching on University of Life Sciences in Lublin) (wystąpienie nieopublikowane / not 

published)  

 

2012  

 

Odczyt Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Polish Geographic Society lecture), Lublin, 

15.11.2012 

Kijów i Odessa czyli co omijamy w drodze na Krym (Kiev and Odessa - what we miss on a way to 

Crimea) (wystąpienie nieopublikowane / not published)  

 

„Majowe Spotkania z Fantastyką” ("The May Fantasy Meetings"), Lublin, 8.05.2012 

Co kryje miasto, a odkrywają plany (What does a city hide, what do plans show) (wystąpienie 

nieopublikowane / not published)  

 

2011  

 

XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (The 25th National Conference on the 



History of Cartography), Poznań, 15-17.09.2011 

Archiwalne materiały kartograficzne źródło rekonstrukcji przestrzeni dawnych wsi w strefie zabudowy 

miejskiej (Archive cartographic materials as a source to reconstructions of past rural landscape in 

areas of modern towns) (16.09.2011, wystąpienie opublikowane / published)  

 

2010  

 

V Konferencja „GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce” (The 5th Conference "GIS, GPS and 

aviation technique in practice"), Chełm, 9-10.09.2010 

Zastosowanie GIS-u i baz danych w kartografii na przykładzie małego wydawnictwa kartograficznego 

(Use of GIS and databases in cartography on the example of small cartographic company) 

(10.09.2010, wystąpienie opublikowane / published)  

 

2009  

 

IV Międzynarodowa Konferencja „GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce” (The 4th Conference 

"GIS, GPS and aviation technique in practice", Chełm, 24.11.2009 

Systemy pozyskiwania i opracowywania danych terenowych na potrzeby satelitarnej nawigacji 

samochodowej (Systems of gathering and processing field data for car navigation), (wystąpienie 

opublikowane / published)  

 

XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (The 23rd National Conference on the 

History of Cartography), Warszawa, 24-26.09.2009 

Archiwalne materiały kartograficzne jako źródło informacji o przekształceniach dawnej strefy 

podmiejskiej (Archive cartographic materials as a source of information about changes in sub-urban 

areas) (25.09.2009, poster, publikacja / published)  

 

I Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki Nożnej (The 1st Meeting of 

Polish Federeation of Football Statistics and History), Obsza, 31.07-2.08.2009 

Projekt atlasu piłkarskiego (The project of a football atlas) (wystąpienie nieopublikowane / not 

published)  

 

I Seminarium „Systemy Informacji Geograficznej w pracy historyka” (The seminar "GIS in historian 

works"), Lublin, 22.10.2009 (udział bez wystąpienia / no presentation) 

 

2008  

 

III Konferencja „GIS i GPS w praktyce” (The 3rd Conference "GIS and GPS in practice"), Chełm, 

6.11.2008 

Zróżnicowanie kartograficzne materiałów źródłowych na przykładzie planów miast w systemie 

satelitarnej nawigacji samochodowej (The diversity of cartographic materials based on the example of 

satellite navigation system) (wystąpienie opublikowane / published)  

 

2007  

 

Konferencja „Miasta Lubelszczyzny w Średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym. Problemy i 

perspektywy badawcze” (The conference "Cities of Lublin region in Medieval and early modern 

times. Problems and research perspectives), Lublin, 6-7.12.2007 

Dawne plany jako materiały źródłowe do badań nad przeszłością miast (Early plans as source 

materials to studies of cities' past) (06.12.2007, wystąpienie opublikowane / published)  

 

VIII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Falkon” (The 8th National Sci-Fi and Fantasy 

Meeting "Falkon"), Lublin, 16-18.11.2007 

Rumunia - nie tylko wampiry (Romania - not only vampires) (16.11.2007, wystąpienie 

nieopublikowane / not published)  



 

XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Współczesne trendy w metodyce kartograficznej” 

(The 32nd National Cartographic Conference), Nałęczów, 19-21.09.2007 

Kompleksowe podejście do badań planów dawnych na przykładzie planu Lublina z 1716 roku (A 

comprehensive approach to examination of early plans based on the example of 1716 plan of Lublin) 

(20.09.2007, wystąpienie opublikowane / published)  

 

2006  

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (Public defence of doctoral dissertation thesis), Lublin, 

15.11.2006 (zobacz więcej / see more)  

 

I Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów (The 1st National Conference of Geographers 

- Doctoral Students), Lublin, 12-14.06.2006 

Graficzne sposoby prezentacji wyników kartometrycznych analiz planów dawnych (Visualization 

methods of results of old plans cartometric analyses) (udział bez wystąpienia / no presentation)  

 

2005  

 

Dni Historii Lublina „Spotkania z przeszłością Lublina - historia żywa” (Lublin History Days 

"Encounters with the past of Lublin - alive history"), Lublin, 11.05.2005 

Plany Lublina - obrazy z przeszłości (Plans of Lublin - images from the past) (wystąpienie 

nieopublikowane / not published)  

 

2004  

 

Seminarium „Obraz Lasów Janowskich w opracowaniach kartograficznych” (The seminar "The 

cartographic image of Janów forests"), Janów Lubelski, 5-6.02.2004 

Lasy Janowskie na mapach dawnych (The Janów forest on early maps) (05.02.2004, wystąpienie 

nieopublikowane / not published)  

http://niescioruk.ppa.pl/doktoren.html

