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KOMUNIKAT 1 

 



Szanowni Państwo, 

w ramach obchodów Roku Geografii Polskiej oraz Jubileuszu 100-lecia Polskiego 

Towarzystwa Geograficznego Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ wraz z 

Towarzystwem organizują w dniach 21-22 czerwca 2018 roku Konferencję pt. Rola 

geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju. Patronat honorowy objął 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Celem 

spotkania jest ukazanie udziału geografii i geografów w procesie odzyskiwania przez 

nasz kraj Niepodległości, a także przypomnienie ich osiągnięć badawczych i 

organizacyjnych w tym zakresie. Najbardziej spektakularne przejawy tej działalności 

wiązały się z: 

 udziałem geografów i kartografów w pracach nad kształtowaniem granic 

niepodległego państwa polskiego; 

 studiami geograficznymi dotyczącymi granic Rzeczypospolitej; 

 udziałem geografów w pracach plebiscytowych; 

 badaniami geograficznymi dokumentującymi polskość Śląska, Pomorza (z Wolnym 

Miastem Gdańskiem), Warmii i Mazur oraz innych terenów;  

 rozwojem geografii politycznej i wojskowej (wojennej), badaniami dotyczącymi 

położenia Polski między dwoma wrogimi mocarstwami, kwestią obronności, 

sprawą korytarzy terytorialnych, polityką kolonialną, ludnościową itp.; 

 rozwojem geografii stosowanej jako odpowiedzi na potrzeby gospodarcze i 

społeczne Państwa; 

 geografią szkolną i rozwijaniem świadomości patriotycznej  wśród młodzieży. 

 

Sądzimy, że podczas Konferencji powinny pojawić się też wątki dotyczące 

udziału w dziele tworzenia Niepodległej poszczególnych ośrodków czy osób. 

Organizatorzy nie precyzują zakresu czasowego, jakiego mają dotyczyć 

prezentowane wystąpienia. W roku 2018 czcimy bowiem 100-lecie odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, a więc rozważania autorów mogą obejmować cały ten okres. 

Można jednak przypuszczać, że większość uczestników będzie się koncentrować na 

pierwszych latach naszej Niepodległości, bądź też na okresie międzywojennym. 

Zapewne pojawią się również wątki dotyczące aktywności „niepodległościowej” 

geografów podczas II wojny światowej czy w pierwszych latach powojennych. 

Wszystkie materiały prezentowane podczas Konferencji zostaną opublikowane w 

recenzowanym wydawnictwie.  

Konferencja odbędzie się w historycznym budynku przy ul. Grodzkiej 64 

(Arsenał Władysława IV) – siedzibie Instytutu oraz Oddziału Krakowskiego PTG w 

latach 1922-2015 (pierwszy dzień) oraz na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy 

ul. Gronostajowej 7 (drugi dzień). 



RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

 

21 czerwca 2018 r. (czwartek) – Stary Arsenał, ul. Grodzka 64 (historyczna sala na 

parterze)  

 

10.00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pamiątkowymi tablicami 

znajdującymi się w holu budynku a dedykowanych geografom   

10.15 – otwarcie konferencji 

10.30 – wręczenie Medali Pamiątkowych PTG 

10.45-12.15 - sesja plenarna (1) 

12.15-12.45 – przerwa kawowa 

12.45-14.30 – sesja plenarna (2) 

14.30-16.00 – przerwa obiadowa 

16.00-17.00 – zwiedzanie Wystawy Geografia polska i geografowie w latach II wojny 

światowej – Collegium Maius UJ 

18.00 – spotkanie towarzyskie – Collegium Maius UJ 

 

22 czerwca 2018 r. (piątek) Kampus 600-lecia Odnowienia UJ, budynek Instytutu 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7 

 

9.00-11.00 – sesje tematyczne (1) 

11.00-11.30 – przerwa kawowa 

11.30-13.00 – sesje tematyczne (2) 

13.00-13.30 – zakończenie konferencji 

 

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie wiadomości o naszej Konferencji, 

zwłaszcza wśród młodzieży geograficznej. 

 

Prosimy o nadsyłanie e-mailem zgłoszeń uczestnictwa i tytułów wystąpień do dnia 28 

lutego 2018 r. Przewidywana wysokość wpisowego wynosi: 300 zł (doktoranci: 150 

zł). Termin wpłaty: 30 kwietnia 2017 r. Nr konta zostanie podany w komunikacie nr 2, 

który zostanie rozesłany w pierwszej połowie marca. 

 

W sprawach związanych z Konferencją prosimy kontaktować się z Sekretarzem 

Konferencji (także zgłoszenia): 

  

dr Miłosz JODŁOWSKI   

e-mail: m.jodlowski@uj.edu.pl   

tel. +48 601 303 695  

 


