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Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Dyrekcja 

Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają do 

udziału w 62. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Odbędzie się on pod hasłem 

GEOGRAFIA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI, w dniach 11-12.06.2021 r. na Uniwersytecie 

Wrocławskim oraz w dniach 1-3.10.2021 r. w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim.  

Okazją do zorganizowania Zjazdu na Dolnym Śląsku jest jubileusz 75-lecia Oddziału 

Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zjazd odbędzie się wyjątkowo w dwóch 

częściach 11-12 czerwca 2021 r. w formie on-line oraz 1-3 października 2021 r. w formie sesji 

terenowej. 

Intencją organizatorów tegorocznego spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i 

doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych osiągnięć badawczych geografii. Zapraszamy do 

udziału w Zjeździe oraz dyskusji inspirowanych długą tradycją polskiej geografii oraz potencjałem 

stworzonym przez innowacyjne metody i nowoczesne narzędzia badawcze, dające możliwość 

pełniejszego zrozumienia procesów kształtujących naszą przestrzeń. 

Wrocław, harmonijnie łączący tradycję z nowoczesnością, wydaje się być dobrym tłem do 

rozważań nad współczesną geografią.  
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GEOGRAFIA - JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI 

Geografia zmienia się, tak jak zmienia się świat, który jest dla naszej dyscypliny przedmiotem 

naukowego zainteresowania. „Jedność w różnorodności” – myśl sformułowana przez starożytnych 

filozofów – przez wieki pozostała ideałem za którym podążali przedstawiciele różnych pól wiedzy 

naukowej. Dla geografii ziemska jedność pozostaje ciągle mityczną wizją rzeczywistości wyrażającą 

tęsknotę za uniwersaliami określonymi przez klasyków na pograniczu tego co naturalne oraz tego co 

ludzkie. Zmienność środowiska życia człowieka jest stałą cechą przemiany cywilizacyjnej. Jednak w 

sposobie myślenia i interpretacji rzeczywistości wracamy stale do pryncypiów, które opisują naszą 

tożsamość oraz pozwalają odnaleźć źródło trwania idei Geografii. 

Z jednej strony jednością jest nasza planeta – Ziemia – i niezmienna potrzeba poszukiwania 

zależności wszystkiego od wszystkiego innego. Z drugiej strony w ziemskiej całości człowiek tworzy 

rozmaite powiązania z podłożem swej egzystencji, a to w konsekwencji tworzy mozaikę krajobrazów 

i miejsc. Rozpoznanie tego układu i w sensie przedmiotowym i przestrzennym stanowi od wieków 

wielkie wyzwanie dla geografii, a dla samych geografów jest przygodą, którą można opisać różnymi 

językami. Niezależnie jak nazwiemy całość – system, środowisko, krajobraz, miejsce, terytorium, 

region – istota geograficznego namysłu tkwi w wielkim wyzwaniu każdej epoki, w tym 

współczesności, tj. umiejętności tworzenia syntezy, która określa to, co kluczowe dla zrozumienia 

naszego miejsca na Ziemi. Dlatego najważniejszą refleksją, która towarzyszy spotkaniom 

społecznego środowiska geografów powinna być próba wpisania naszych aktywności badawczych w 

całość i z namysłem, jak to, co różnorodne przyczynia się do tworzenia uniwersalnej wiedzy o naszej 

planecie oraz poszczególnych jej częściach. 

Humboldtowska jedność w różnorodności jako podstawowa idea geograficzna powinna nam 

towarzyszyć zwłaszcza w okresach, kiedy świat zmaga się z problemem, który dotyka ludzi w taki 

sam sposób, niezależnie od miejsca pochodzenia oraz poglądów. Kryzysy uświadamiają nam, jak 

silna jest społeczna potrzeba otwartego świata i jak wiele łączy nas nie tylko ze sobą, ale i z Ziemią. 

Istotną sprawą jest również, aby w instytucjonalnych podziałach nie zatracić „zmysłu 

geograficznego”, który tym silniej się ujawnia, im częściej powracamy do idei ziemskiej całości i 

jednej Geografii. 
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Komitet Honorowy 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

• prof. dr hab. Jan Łoboda – Uniwersytet Wrocławski, Członek Honorowy PTG – 

Przewodniczący Komitetu Honorowego 62. Zjazdu PTG 

• dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ. – Uniwersytet Śląski – Przewodnicząca Polskiego 

Towarzystwa Geograficznego 

• prof. dr hab. Antoni Jackowski – Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego 

• prof. dr hab. Marek Degórski – Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN 

• prof. dr hab. Marian Harasimiuk – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Członek 

Honorowy PTG 

• prof. dr hab. Jacek Jania – Uniwersytet Śląski, Członek Honorowy PTG 

• prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Konferencji 

Kierowników Jednostek Geograficznych 

• prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Członek 

Honorowy PTG 

• prof. dr hab. Eugeniusz Rydz – Akademia Pomorska w Słupsku, Członek Honorowy PTG 

• prof. dr hab. Zbigniew Zioło – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie, Członek Honorowy PTG 

Komitet Naukowy 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

• dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr. – Przewodniczący Komitetu Naukowego 62. 

Zjazdu PTG 

• prof. dr hab. Leon Andrzejewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

• prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

• dr hab. Sylwia Dołzbłasz – Uniwersytet Wrocławski 

• prof. dr hab. Bolesław Domański – Uniwersytet Jagielloński 

• dr hab. Krzysztof Janc – Uniwersytet Wrocławski 

• prof. dr hab. Zdzisław Jary – Uniwersytet Wrocławski 

• prof. dr hab. Wioletta Kamińska – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 

• prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński 

• dr hab. Agnieszka Latocha, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski 

• prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Uniwersytet Warszawski 

• prof. dr hab. Piotr Migoń – Uniwersytet Wrocławski 

• prof. dr hab. Krzysztof Migała – Uniwersytet Wrocławski 

• prof. dr hab. Tadeusz Palmowski – Uniwersytet Gdański 

• dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

• prof. dr hab. Marek Sobczyński – Uniwersytet Łódzki 
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• prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

• prof. dr hab. Przemysław Śleszyński – IGiPZ PAN w Warszawie 

• dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof.UŁ – Uniwersytet Łódzki 

Komitet Organizacyjny 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

• dr Janusz Łach – przewodniczący O/Wrocławskiego PTG 

• mgr Piotr Ropuszyński – wiceprzewodniczący O/Wrocławskiego PTG 

• mgr Monika Krawczyńska i mgr Małgorzata Śpiewak – Sekretarze O/Wrocławskiego PTG 

• mgr Aleksandra Michniewicz – Skarbnik O/Wrocławskiego PTG 

• dr hab. Sylwia Dołzbłasz 

• dr Janusz Kida 

• dr Jan Klementowski 

• dr Agnieszka Rozenkiewicz 

• dr Małgorzata Żochowska 

• dr Filip Duszyński 

• mgr Jolanta Siemieniuk 

• mgr Agnieszka Duda 

• mgr Marta Helt 

 

Jeden Zjazd – Dwie części 

W ramach 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego przewiduje się dwie części: 

• pierwsza w dniach 11-12.06.2021 r. obejmować będzie Walne Zgromadzenie Delegatów PTG 

(11.06.2021 – posiedzenie on-line na platformie Google Meet PTG) oraz obrady pod hasłem 

„Geografia – jedności w różnorodności” (12.06.2021 r. – spotkanie on-line na platformie 

Teams Uniwersytetu Wrocławskiego), 

• druga w terminie 1-3.10.2021 r. to sesja plenerowa w ramach 75-lecia Wrocławskiego 

Oddziału PTG na Pogórzu Kaczawskim pod tym samym tytułem „Geografia – jedność w 

różnorodności” (szczegółowe informacje zostaną podane w komunikacie 2). 
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Ramowy Program 62. Zjazdu PTG – część I w dniach 11-12.06.2021 

piątek 11.06.2021 (spotkania on-line na platformie Google Meet PTG wyłącznie dla Władz PTG) 

• 10.00 – 11.00 – posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTG 

• 11.00 – 11.30 – przerwa  

• 11.30 – 14.00 – posiedzenie Zarządu Głównego PTG 

• 14.00 – 15.00 – przerwa 

• 15.00 - 19.00 – Walne Zgromadzenie Delegatów PTG 

sobota 12.06.2021 (otwarte spotkanie on-line na platformie Teams Uniwersytetu Wrocławskiego, 

wymagana rejestracja: https://forms.gle/ixB15QpszoRX4H4P9) 

• 10.00 – 10.15 – uroczyste otwarcie 62. Zjazdu PTG 

• 10.15 – 11.15 – sesja plenarna – wystąpienia pracowników IGiRR Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

• 11.15 – 11.30 – przerwa  

• 11.30 – 13.00 – sesja plenarna – wystąpienia Honorowego Przewodniczącego PTG i 

Przewodniczącej PTG 

• 13.00 – 13.30 – przerwa 

• 13.30 – 16.45 - sesja problemowa 

• 16.45 – 18.00 – dyskusja 

• 18.00 – podsumowanie części I 62 Zjazdu i zakończenie obrad 

Ramowy program 62. Zjazdu PTG – część II – spotkanie terenowe  

w dniach 1-3.10.2021 

piątek-niedziela 1-3.10.2021 (Dobków, Pogórze Kaczawskie) 

• piątek – otwarcie spotkania terenowego w Dobkowie – II części 62. Zjazdu PTG – przez Zarząd 

O/Wrocławskiego PTG (godz.15.00); prelekcja nt. 75-lecia Wrocławskiego Oddziału PTG oraz 

prelekcja dotycząca walorów krajoznawczych Dolnego Śląska; spotkanie z liderami LGD 

„Kraina Wygasłych Wulkanów”; zwiedzanie Ekomuzeum w Dobkowie (wieś tematyczna i 

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów); wieczorem spotkanie przy ognisku. 

• sobota – wycieczka do Jawora – zwiedzanie Kościoła Pokoju, Wąwozu Myśliborskiego (spacer 

krajobrazowy połączony z prelekcją dotyczącą środowiska przyrodniczego Pogórza 

Kaczawskiego), Skansenu Miedzi w Leszczynie „Dymarki Kaczawskie”; wieczorem spotkanie 

przy ognisku. 

• niedziela – wycieczka piesza po okolicy Dobkowa; około 15.00 zakończenie Zjazdu. 

  

https://forms.gle/ixB15QpszoRX4H4P9


 

7 

 

Opłaty i rejestracja 

• Udział w I części 62. Zjazdu PTG w dniach 11-12.06.2021 r. jest bezpłatny, wymagana jest 

rejestracja: https://forms.gle/ixB15QpszoRX4H4P9  

• Udział w spotkaniu terenowym – II części 62. Zjazdu PTG w dniach 1-3.10.2021 r. jest 

odpłatny – (szczegółowe informacje – w tym wysokość opłat – zostaną podane w 

komunikacie 2) 

Ważne daty 

• do 4 czerwca 2021 r. – zgłoszenie uczestnictwa w I części 62. Zjazdu (formularz 

zgłoszeniowy: https://forms.gle/ixB15QpszoRX4H4P9) 

• do 20 czerwca 2021 r. – zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu terenowym – II części 62. 

Zjazdu PTG (link do formularza zgłoszeniowego podany będzie w komunikacie 2) 

Kontakt 

• Organizatorzy: 62zjazd@ptgeo.org.pl 

• dr Janusz Łach – przewodniczący O/Wrocławskiego PTG (janusz.lach@uwr.edu.pl, 

tel. 695 541 683) 

• mgr Monika Krawczyńska – I sekretarz O/Wrocławskiego PTG 

(monika.krawczynska@uwr.edu.pl, tel. 71 375 2872) 

• mgr Małgorzata Śpiewak – II sekretarz O/Wrocławskiego PTG 

(malgorzata.spiewak@uwr.edu.pl, tel. 71 375 2244) 

Zapraszamy serdecznie na Dolny Śląsk! 

https://forms.gle/ixB15QpszoRX4H4P9
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