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Problem klęsk żywiołowych 
w aspekcie współpracy międzynarodowej 

Klęski żywiołowe, zwane dawniej elementarnymi (łac. elementarius— 
żywiołowy, od elementum — żywioł, substancja pierwotna), stanowią 
stały przedmiot zainteresowań ludzkości. Rodowód badania klęsk wywo-
dzi się z filozofii greckiej — poszukiwania pierwiastków życia, prasub-
stancji — archetypu (gr. arche — początek, przyczyna, zasada, 
pierwiastek). Działająca w wiekach VI-IV p.n.e. w Milecie pierwsza 
filozoficzna szkoła starożytnej Grecji tłumaczyła istnienie świata czynni-
kami naturalnymi, jak пр.: woda, ziemia, ogień, powietrze; na podstawie 
obserwacji przyrody tworzono teorie kosmiczne. 

Przedstawicielami tej szkoły byli najpierw: Tales z Miletu (ok. 624 — 
ok. 548 p.n.e.) i Anaksymander (610 — ok. 547 p.n.e.). Pierwszy z nich 
(Tales z Miletu — „hydrolog starożytności") przykładał największą wagę 
do wody; podobny pogląd miał też Anaksymander, któremu przypisuje 
się m.in. autorstwo pierwszej mapy geograficznej i konstrukcje zegara 
słonecznego. Nieco później pojawił się tam Anaksymenes (ok. 589 — ok. 
525 p.n.e.), autor niezachowanego, niestety, dzieła o przyrodzie, który 
rozwijając myśl Anaksymandra za pierwotną substancję przyjmował po-
wietrze — materię ilościowo nieskończoną, będącą w wiecznym ruchu. 
Za pomocą swej teorii usiłował wyjaśnić niektóre zjawiska meteorologicz-
ne — hydrometeory (śnieg, grad). Z kolei Heraklit z Efezu (ok. 540 — 
480 p.n.e.) za praelement uznawał ogień oraz teorię wiecznego ruchu i 
zmian (gr. panta rei — wszystko płynie). Nieco później pojawił się 
Empedokles z Akragas na Sycylii (ok. 483 — ok. 423 p.n.e.), grecki 
filozof, lekarz, poeta, mówca, polityk, kontynuator tradycji szkoły joń-
skiej, który wprowadził teorię 4 elementów (pierwiastków) — mieszani-
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ny: ziemi, wody, powietrza i ognia, a która to teoria przetrwała długo w 
starożytnej filozofii greckiej. 

W średniowieczu na pierwszy plan zainteresowań wysunięto klęski 
żywiołowe, których przyczynę można było wywieść od człowieka. Pamię-
tano wszelako także o klęskach naturalnych. Znalazło to wyraz w modli-
tewnej suplikacji „od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie"1. 
Tak pojęte klęski żywiołowe stały się przedmiotem przedsięwzięcia pt. 
Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, pod redakcją prof. Fr.В u-
jaka, podjętego w latach trzydziestych XX w. w Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. W wyniku tego powstały trzy tomy kronik klęsk 
elementarnych i dwa komunikaty2. 

W świetle tych rozważań można by wydzielić dwie grupy klęsk żywio-
łowych: naturalne i antropogeniczne. Pierwsze z nich mają charakter i 
przyczyny geofizyczne; są wynikiem zjawisk i procesów meteorologicz-
nych (susze i upały, powodzie, sztormy i huragany, trąby powietrzne, 
gradobicia, mrozy, lawiny itp.), sejsmicznych i wulkanicznych (trzęsienia 
ziemi, wybuchy wulkanów, osuwiska itp.). Druga grupa jest związana z 
działalnością człowieka, a to: pożary, epidemie, głód, wojny, katastrofy 
(w tym nuklearne) i inne. W naszych rozważaniach zajmiemy się grupą 
pierwszą, zgodnie z obecnymi poglądami na klęski żywiołowe. 

Rozwój międzynarodowej współpracy naukowej po I wojnie światowej 
spowodował podjęcie zorganizowanych wysiłków w kierunku poznania 
przyczyn, charakteru i zasięgu klęsk żywiołowych w skali światowej. Na 
X Konferencji Międzynarodowej Czerwonego Krzyża w 1921 r. w Paryżu 
Giovanni Ciraolo, senator, prezes Włoskiego Czerwonego Krzyża, zgłosił 
projekt powołania instytucji p.n. Fédération Internationale de Secours et 
d'Assistance (Międzynarodowa Federacja Pomocy i Opieki), której celem 

1 F.Bujak: Uwagi o potrzebach historii gospodarczej. Nauka polska, jej potrzeby, 
organizacja i rozwój, 1.1, 1918. 

2 A.Walawender: Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w 
latach 1450-1586. I. Zjawiska meteorologiczne i pomory, Lwów 1932. 
S.Namaczyńska: Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 
1649-1696.1. Zjawiska meteorologiczne, Lwów 1937. 
J.Szewczuk: Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848, Lwów 
1939. 
R.Werchracki: Klęski elementarne w Polsce w latach 1587-1647. 1. Zjawiska 
meteorologiczne, stan urodzajów i pomory bydła. „Spraw. T.N. Lwów", R. 18, nr 3, 
1938. 
FJukniewicz: Zjawiska meteorologiczne i stan urodzajów oraz pomory w Polsce w 
latach 1697-1750. Spraw. T.N. Lwów, R. 17, nr 1, 1937. 
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byłoby udzielanie pomocy ofiarom klęsk. Poprawiony projekt statutu 
takiej organizacji Ciraolo przedstawił Międzynarodowemu Komitetowi i 
Lidze Czerwonych Krzyżów w lipcu 1922 г., a następnie we wrześniu 
tegoż roku Radzie Ligi Narodów3. Projekt przybrał konkretną formę 
konwencji międzynarodowej dopiero w lipcu 1927 г., na specjalnej kon-
ferencji dyplomatycznej w Genewie, przez utworzenie Union Internatio-
nale de Secours — U.I.S. (Międzynarodowa Unia Pomocy)4. W skład unii 
weszło kilkanaście państw, w tym Polska; jej siedzibą stała się Liga 
Narodów w Genewie. 

W związku z powołaniem i działalnością Unii wynikła potrzeba zdefi-
niowania pojęcia „klęski żywiołowe" oraz określenia warunków i regio-
nów ich występowania. Z inicjatywą wystąpił już w 1923 r. Raoul 
Montandon, profesor Uniwersytetu w Genewie, proponując opracowanie 
„atlasu klęsk", stanowiącego podstawę prac przyszłej organizacji między-
narodowej. Autor zawarł to w artykule pt. Światowa mapa geograficznego 
rozmieszczenia klęsk żywiołowych5 występując jednocześnie z apelem — 
kwestionariuszem o nadsyłanie niezbędnych danych do sporządzenia 
atlasu. 

Z inicjatywy Montandona już w 1924 r. Towarzystwo Geograficzne w 
Genewie rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Matériaux pour l'Etude des 
Calamités" (Materiały do badania klęsk żywiołowych). Redaktorem został 
Montandon, który zainaugurował pierwszy numer artykułem Geografia 
klęsk żywiołowych6', nawiązał w nim do inicjatywy Ciraolo z roku 1921 i 
prac nad atlasem klęsk. Czasopismo stało się głównym organem między-
narodowym w dziedzinie badania klęsk żywiołowych; prowadziło stały 
dział informacji prasowych oraz bibliografię prac z tego zakresu. 

Tymczasem rozwinęły działalność komisje narodowe w krajach euro-
pejskich, a nawet niektórych pozaeuropejskich. Tak np. komisja włoska, 
powstała przy Akademii Nauk w Rzymie, spowodowała opracowanie i 
wydanie 7 tomów wyników badań wielkich klęsk żywiołowych w tym 
kraju (powodzie, trzęsienia ziemi, susze itp.). W gronie komisji francuskiej 

3 K.Chmielewski: O konieczności systematycznego badania klęsk żywiołowych w 
Polsce. „Biul. Tow. Geofizycznego w Warszawie", z. 15,1938, s. 13-22. 

4 Obecna nazwa (w jęz. ang.) brzmi: International Relief Union — IRU (Unia 
Międzynarodowej Pomocy lub Międzynarodowa Unia Niesienia Pomocy). 

5 R.Montandon: A propos du project Ciraolo. Une carte mondiale de distribution 
géographique des calamités. „Rev. Intern, de la Croix-Rouge", 1923, s. 271-344. 

6 R.Mondragon: La géographie des calamités. Matériaux pour l'etude des calamités, 
no 1,1924. 
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powstała myśl utworzenia Międzynarodowej Komisji do Badania Klęsk 
Żywiołowych (przy Międzynarodowej Unii Pomocy — UIS). W ramach 
Międzynarodowej Unii Pomocy utworzono w 1935 r. Służbę Dokumen-
tacji Naukowej (pod kierunkiem Montandona)7, której powierzono: 

1/ zorganizowanie biblioteki, 2/ utworzenie archiwum, 3/ zestawianie 
statystyk rocznych, 4/ utrzymywanie łączności z komisjami narodowymi, 
5/ zebranie niezbędnych materiałów i przygotowanie pracy Geografia 
klęsk. 

Dzięki aktywności komisji francuskiej zorganizowano w Paryżu w 
dniach 13-17 DC 1937 г. I Konferencję Międzynarodwą Ochrony przed 
Naturalnymi Klęskami Żywiołowymi, pod honorowym przewodnictwem 
senatora Ciraolo. Obradom przewodniczył prof. Edmond Rothe, dyrektor 
Instytutu Fizyki Ziemi w Strasburgu (zarazem przewodniczący komisji 
francuskiej). Konferencja obradowała w 6 sekcjach: 1. Zagadnienia ogól-
ne, 2. Wulkanologia i sejsmologia, 3. Meteorologia, 4. Zoologia i epide-
miologia, 5. Klęski ekonomiczne i społeczne, 6. Problemy zabezpieczenia 
przed klęskami żywiołowymi. Wyniki zawarto w obszernym tomie refe-
ratów wygłoszonych na konferencji; przedstawiono wyniki badań teore-
tycznych i zastosowań praktycznych. 

W okresie 1924-1937 ukazało się 40 zeszytów czasopisma „Matérieaux 
pour l'Etude des Calamités". Początkowo było ono wydawane przez 
Towarzystwo Geograficzne w Genewie, a od 1934 r. ukazywało się jako 
organ Międzynarodowej Unii Pomocy (UIS), pod tytułem „Revue pour 
l'Etude des Calamités — Bulletin de l'Union Internationale de Secours". 
Warto zaznaczyć, iż wśród artykułów znalazł się jeden z Polski, pióra 
Adama Maurizio (1862-1941), em. prof. Politechniki Lwowskiej, a nastę-
pnie prof. Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Farmaceutyczny)8. 

W tym czasie powstawały komisje narodowe badania klęsk żywioło-
wych: 1924 r. (Włochy, Węgry), 1927 r. (Francja, Belgia, Szwajcaria), 
1928 r. (Austria, Chile), 1933 r. (Bułgaria), 1934 r. (Grecja), 1935 r. 
(Czechosłowacja), 1937 r. (Portugalia), 1938 r. (Turcja); utworzenie ko-
misji hiszpańskiej przerwała wojna domowa. Podobnie w Polsce podjęto 
starania o utworzenie Komisji do Badania Klęsk Żywiołowych. Na posie-
dzeniu naukowym Towarzystwa Geofizyków w Warszawie (26 XI1937 r.) 

7 R.Montandon: Les études scientifique a l'Union Internationale de Secours. „Revue 
pour l'etude des calamités — Bull, de l'Union Internationale de Secours", t. 10, no 
25, 1947. 

8 A.Maurizio: Die Pflanzenkost der Hungerzeiten und die Nahrungsgeschichte. 
„Matériaux pour l'Etude des Calamités", no 4,1927. 
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Kazimierz Chmielewski, geograf, wygłosił odczyt pt. O konieczności 
systematycznego badania klęsk żywiołowych w Polsce9, w którym przed-
stawił stan działań międzynarodowych w tym zakresie, omówił ważniej-
sze klęski żywiołowe w Polsce w ostatnich latach i wezwał do utworzenia 
komisji narodowej w ramach Towarzystwa. Wojna przerwała, niestety, te 
wysiłki. 

Po II wojnie światowej Unia wznowiła działalność; prowadzi ośrodek 
dokumentacji i badań nad zapobieganiem klęsk żywiołowych, wydaje 
„Revue de UIS". Jej działalność „polega na organizowaniu pierwszej 
pomocy w chwilach klęski żywiołowej..., dąży do koordynacji działalno-
ści wszystkich organizacji, które zajmują się problemami niesienia pomo-
cy. Inicjuje badania i akcje zapobiegawcze przed klęskami żywiołowymi 
oraz jest pośrednikiem we wszystkich międzynarodowych akcjach pomo-
cy"10. 

W Polsce nie wznowiono prób utworzenia komisji narodowej, choć w 
ramach powstałego w 1947 r. Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego 
i Hydrologicznego (od 1966 r. Polskie Towarzystwo Geofizyczne) podjęto 
sporadyczne wysiłki w kierunku rozwinięcia badań nad opracowaniem 
wybranych typów klęsk żywiołowych. Tak np. powstały monograficzne 
opracowania gradów, ulew i deszczów nawalnych, katastrofalnych powo-
dzi i inne11. 

Nawiązywały one do prac Komisji do Badania Klęsk Żywiołowych w 
Genewie. W latach 1959-1962 wydano 3 roczniki „Grady w Polsce" 
(1953, 1954,1955); opracowanie finansował Zakład Ubezpieczeń Społe-
cznych w Warszawie. Wkrótce też z inicjatywy prof. Juliana Lambora 
(1901-1973), dyrektora naczelnego Państwowego Instytutu Hydrologicz-
no-Meteorologicznego w Warszawie, ukazało się dzieło o dawnych nad-
zwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach 
polskich12. 

9 Biul. Tow. Geof. w Warszawie, z. 15, 1938, s. 13-22. 
10 Encyklopedia organizacji międzynarodowych. Pod red. Zbigniewa M.Klepackiego, 

Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 248. 
11 K.Chomicz: Ulewy i deszcze nawalne w Polsce. „Wiad. Służby Hydrologiczno 

-Meteorologicznej", t. II, z. 3, 1951, s. 5-88. Z.Mikulski: Katastrofalne powodzie w 
Polsce. „Czasopismo Geograficzne" t. 25, z. 4, 1954, s. 380-396. 

12 Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno 
-meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od V do XVI. Wyboru dokonali 
i tłumaczyli R.Girguś, W.Strupczewski, wstęp, uzup., red. A.Rojecki, WKiŁ, 
Warszawa 1965. Wykorzystano tu szeroko m.in. wspomniane już prace zespołu prof. 
Franciszka Bujaka (1873-1953),z okresu międzywojennego, niestety, nie wznowione 
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Wraz z powstaniem ONZ tworzono różne agencje zapewniając pomoc 
międzynarodową poszkodowanym przez klęski żywiołowe i najbardziej 
potrzebującym. Tak powstała (już w 1943 г., a więc jeszcze przed powo-
łaniem ONZ) Administracja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy i Od-
budowy (UNNRA), kilka agencji regionalnych pomocy uchodźcom, a 
wreszcie istniejący do dziś Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy 
Dzieciom (UNICEF). Ogólnie sprawami pomocy zajmują się obecnie 
agencje specjalistyczne ONZ: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kul-
tury (UNESCO), Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) oraz 
Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP). 

Wciąż jednak sprawy klęsk żywiołowych podlegały kompetencji Ligi 
Towarzystw Czerwonego Krzyża (League of Red Cross Societies — 
LRCS) i niektórym innym agencjom dobrowolnym (społecznym). Żadna 
też z agencji ONZ nie otrzymała mandatu wyłącznego zajmowania się 
tymi sprawami. Jedynie w 1965 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ upoważniło 
Sekretarza Generalnego do utworzenia specjalnego funduszu w tym celu. 
Tymczasem w końcu lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesią-
tych wystąpiło kilka katastrofalnych klęsk żywiołowych: trzęsienie ziemi 
w Nikaragui i Peru, susza w Afganistanie i Sahelu, powodzie na Węgrzech, 
Jordanii, Malezji i Rumunii oraz cyklony i powodzie w Bangladeszu. 
Skłoniło to ONZ do podjęcia starań o utworzenie organu koordynującego 
pomoc międzynarodową w takich przypadkach. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ 14 XII 1971 r. przyjęło rezolucję (2816/XXVI) upoważniającą 
Sekretarza Generalnego do powołania takiego organu. Tak powstała Służ-
ba Koordynatora Narodów Zjednoczonych Pomocy przy Klęskach Ży-
wiołowych (Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator 
—UNDRO), która rozpoczęła pracę w Genewie w marcu 1972 г.; kordy-
nator został ustanowiony w randze zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ. 
W 1980 r. Służba zyskała dalsze kompetencje i mogła nawiązać bliższą 
współpracę z agencjami specjalistycznymi ONZ, zwłaszcza z UNESCO i 
FAO, w celu podniesienia efektywności działania; przydzielono jej też 
odpowiednie fundusze. 

Od połowy lat siedemdziesiątych UNDRO podjęła szeroką akcję pub-
likacyjną. Wspólnie z Programem Środowiska Narodów Zjednoczonych 
(United Nations Environmental Programme — UNEP) wydano m.in. 12 

po II wojnie światowej. 
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tomów kompendiów dotyczących zapobiegania i zmniejszania różnych 
klęsk żywiołowych (w językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim), 
рг/ewodniki odnoszące się do zapobiegania klęskom, niezbędną doku-
mentację i sprawozdania z różnych spotkań i seminariów międzynarodo-
wych. W połowie lat osiemdziesiątych uruchomiono wydawanie 
dwumiesięcznika informacyjnego „UNDRO News" (w językach: angiel-
skim i francuskim). 

W okresie pierwszych 10 lat działalności UNRDO koordynowała po-
moc w 215 przypadkach klęsk żywiołowych, przekazując różnorodną 
pomoc międzynarodową. Do ważniejszych należały akcje pomocy: An-
gola (1981 r.) — likwidacja skutków suszy, Czad (1980-1984) — kata-
strofalna sytuacja w wyniku wojny domowej, Chiny (1981-1982) — 
skutki suszy i powodzi, Etiopia (1973-1985) — likwidacja skutków dłu-
gotrwałej suszy, Gambia (1981 r.) — poprawa sytuacji materialnej, 
Mozambik (1981 r.) — skutki katastrofalnej powodzi, Wietnam (1983 r.) 
— skutki wystąpień 4 tajfunów itd. W odniesieniu do niektórych krajów 
Afryki przygotowano plany pomocy, zwłaszcza dotyczących likwidacji 
skutków suszy. 

Zgromadzenie Ogólne ONZ 11 grudnia 1987 r. podjęło ważną uchwałę 
(Rez. 44/236) proklamującą z dniem 11 1990 r. Międzynarodową Dekadę 
Zapobiegania Klęskom Żywiołowym (International Decade for Natural 
Disaster Reduction — IDNDR). Uchwalono także Międzynarodowy 
Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym, przypadający na każdą drugą 
środę października. Rezolucję podpisało 27 krajów, w tym Polska (rów-
nież USA i ZSRR); kraje te wyznaczyły u siebie koordynatorów krajo-
wych13. 

Międzynarodowa Rada Unii Naukowych (International Council of 
Scientific Unions—ICSU), której koncepcją był ostatnio Międzynarodo-
wy Program Geosfera — Biosfera international Geosphere — Biosphere 
Programme — IGBP), zwany powszechnie „Global Change", powołała 
doraźną grupę roboczą, w celu opracowania Naukowych Aspektów Zapo-
biegania Klęskom Żywiołowym (Scientific Aspects of Natural Disaster 
Reduction). Grupa na spotkaniu w styczniu 1989 r. w Rabacie (Maroko) 
przygotowała propozycje projektów do wykonania, w celu należytego 
wprowadzenia w życie Międzynarodowej Dekady Zapobiegania Klęskom 

13 Polskim koordynatorem został dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
prof. Jan Zieliński, stały przedstawiciel Polski w Światowej Organizacji 
Meteorologicznej (World Meteorological Organisation - WMO). 
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Żywiołowym. Obejmują one m.in.: przewidywanie klęsk atmosferycz-
nych (podstawy teoretyczne, teoria systemów dynamicznych), globalne 
katastrofy klimatyczne, niebezpieczeństwa silnych wiatrów, przewidywa-
nie sztormów, niebezpieczeństwo powodzi i systemy ich monitoringu, 
niebezpieczeństwo suszy, przewidywanie trzęsień ziemi, opracowanie 
map świata z regionalizacją neotektoniczną, niebezpieczeństwo wybu-
chów wulkanów i inne. Większość tej tematyki badawczej znajduje się w 
gestii służb meteorologicznych, przeto istotna jest tu rola Światowej 
Organizacji Meteorologicznej (WMO). Niektóre zagadnienia weszły do 
Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO (International 
Hydrological Programme —IHP), a wreszcie do programów specjalisty-
cznych unii i asocjacji pozarządowych (naukowych). 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych powstało Międzynarodowe 
Towarzystwo Zapobiegania i Łagodzenia Zagrożeń Przyrodniczych (In-
ternational Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards 
— ISPMNH), które podjęło w 1988 r. wydawanie kwartalnika „Natural 
Hazars" (Zagrożenia Przyrodnicze). Czasopismo zamieszcza oryginalne 
artykuły dotyczące wyników badań naukowych z szerokiego zakresu 
klęsk żywiołowych. Dziś ukazuje się w świecie w tej dziedzinie już 
kilkadziesiąt czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, a różne 
problemy dotyczące klęsk żywiołowych bada w samych tylko Stanach 
Zjednoczonych około 50 instytutów naukowych. 

Warto dodać, iż nakładem Monachijskiego Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) ukazała się już w 
1988 r. Mapa Świata Zagrożeń Przyrodniczych (World Map of Natural 
Hazads), a grupa badań zagrożeń tegoż Towarzystwa, działająca pod 
kierunkiem dr Berharda Berza, opracowała zbiorcze zestawienie wystę-
powania klęsk żywiołowych w ostatnim 30-leciu (1960-1989), ich często-
ści i wysokości strat, z uwzględnieniem strat ubezpieczanych. 

Postawmy na zakończenie pytanie — czy polska nauka podejmuje 
działania nawiązujące do wymienionych akcji międzynarodowych, choć-
by w kręgach nauk o Ziemi, chyba najbardziej predestynowanych do 
zajmowania się problematyką klęsk żywiołowych i zagrożeń przyrodni-
czych w ogólności? Nie można, niestety, odpowiedzieć jednoznacznie 
pozytywnie na to pytanie. Brak zainteresowania tymi zagadnieniami nie 
wynika bynajmniej z braku zagrożenia w naszym kraju klęskami żywio-
łowymi, lecz zapewne z braku jednoznacznego adresata, który czułby się 
zobowiązany do podjęcia tej tematyki badawczej. 
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Instytut Krajów Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszwskiego zorganizował 23 II 1987 r. 
dyskusję panelową nt. Trzeci Świat—świat klęsk żywiołowych. Na tle tej 
dość żywej dyskusji Florian Plit opublikował komunikat, w tytule którego 
zadał pytanie — czy „geografia klęsk żywiołowych" — to nowa gałąź 
geografii?14. Autor próbuje tu dokonać pewnego uporządkowania proble-
matyki i nawołuje do zintensyfikowania badań dotyczących choćby nie-
których klęsk żywiołowych. Tymczasem trudno mówić o intensyfikacji, 
gdy badań zorganizowanych w zasadzie dotychczas u nas nie podjęto. 

Jedyną bodajże inicjatywą badawczą w Polsce jest studium Andrzeja 
Lisowskiego z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW pt. 
Konsekwencje społeczne klęsk żywiołowych w Polsce15. Dało ono kolejną 
próbę zdefiniowania pojęcia „klęski żywiołowej". Omówiono tam pokrót-
ce działania podjęte w skali światowej, umiejscowiono zjawisko w poli-
tyce społecznej państwa, wskazano stopień zagrożenia naszego kraju 
przez klęski żywiołowe (łącznie z próbą wyceny strat powstałych w ich 
wyniku), a wreszcie starano się zanalizować je w świadomości naszego 
społeczeństwa. Na zakończenie wysunięto wnioski dla polityki społecznej 
państwa, wynikające z uwzględnienia występowania i natężenia klęsk 
żywiołowych w naszym kraju. Wprawdzie studium A.Lisowskiego doty-
czy jedynie konsekwencji społecznych klęsk żywiołowych, to jednak 
powinno stać się także impulsem dla podjęcia u nas niezbędnych szerszych 
badań naukowych w tym zakresie. 

Niniejszy szkic historyczny rozwoju współpracy międzynarodowej, 
której celem było ujęcie problematyki klęsk żywiołowych w formy zor-
ganizowane, wynikł głównie z faktu wprowadzenia przez ONZ wspom-
nianej Międzynarodowej Dekady Zmniejszenia Klęsk Żywiołowych — 
ostatniej dekady lat XX wieku. Niestety, już u początku lat dziewięćdzie-
siątych wzmogły się w świecie naprężenia i konflikty polityczne, społe-
czne i gospodarcze — narodowe i międzynarodowe, których konsek-
wencje często przewyższyły skutki zagrożeń przyrodniczych. Zjawiska te 
przesłoniły zapewne problematykę klęsk żywiołowych, przeto o podję-
tych zamierzeniach w tym zakresie niewiele się słyszy. Autor uznał za 
swój moralny obowiązek przypomnieć wieloletnie już wysiłki na tym polu 

14 F.Plit: Geografia klęsk żywiołowych" — nowa gałąź geografii? „Przegląd 
Geograficzny" t. 61, z. 1-2,1989, s. 115-120. 

15 Środowisko naturalne w polityce społecznej państwa (Problem 09.09.07) - praca 
zbiorowa pod kier. Stanisława Otoka, Warszawa 1990, s. 183-245. 
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społeczności międzynarodowej, które niewątpliwie legły u podstaw De-
kady ONZ. 


