
 

 
 

 
Łódź, 27.09.2021 r. 

Szanowni Państwo 
 

W roku akademickim 2021/2022 Oddział Łódzki PTG będzie realizować 
program cyklicznych prelekcji promujących osiągnięcia badawcze łódzkiego 
środowiska geografów. Będziemy gościć wybranych autorów publikacji książkowych 
(naukowych lub popularnonaukowych) oraz monotematycznych zbiorów artykułów 
wydanych w ciągu ostatnich 2-3 lat. Spotkania z przedstawicielami „łódzkiej 
geografii” o wspólnej nazwie GEOCZWARTKI będą odbywać się regularnie, w trzeci 
z kolei czwartek każdego miesiąca, o godz. 18.  
 
Harmonogram prelekcji w semestrze zimowym przedstawia się następująco: 
 

1)  21 października 2021 r.  Jarosław Fischbach:  
                                             Polskie nazwy geograficzne na mapie świata 
2)  18 listopada 2021 r.        Elżbieta Kobojek:  
                                             Wydmy śródlądowe –  środowisko przyrodnicze  
                                             i działalność człowieka 
3)  16 grudnia 2021 r.          Wojciech Tołoczko:  
                                            Typologia i regionalizacja gleb w Polsce  
4)  20 stycznia 2022 r.         Szymon Wiśniewski, Marta Borowska-Stefańska,  
                                             Michał Kowalski:  
                                             Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście 

 
Najbliższa prelekcja odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie: na 

Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, ul. Narutowicza 88, sala 107, z jednoczesną 
transmisją online dla uczestników zamiejscowych z wykorzystaniem platformy  
MS Teams – link do wydarzenia 

Formuła organizacyjna kolejnych spotkań będzie zależna od sytuacji 
epidemiologicznej. Więcej informacji na temat publikacji, stanowiącej merytoryczną 
kanwę spotkania październikowego można odnaleźć na następnej stronie. Wszelkie 
pytania lub uwagi proszę kierować na adres mailowy: lodz@ptgeo.org.pl 

 
Łączę wyrazy szacunku 

 

Tomasz Figlus 
Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTG 
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O D D Z I A Ł   Ł Ó D Z K I 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU0ZWYxMzYtOTkyOC00MWQxLWExMzQtMWUxZmRjOGViNjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22ebb5d8e1-f0ef-418b-8b76-044a923045ff%22%7d


 

O KSIĄŻCE 
 

Nazwy geograficzne spełniają ważną rolę informacyjną i są 
istotną częścią dziedzictwa każdego kraju. Gdy dotyczą różnych 
obszarów świata, są wyrazem historycznych powiązań z danym 
regionem. 

Najnowsza książka Jarosława Fischbacha pt. „Polskie 
nazwy geograficzne na mapie świata” przypomina o istotnym 
wkładzie Polaków w rozwój wielu regionów i całej światowej 
cywilizacji. Autor w niezwykle oryginalny i rzetelny sposób łączy 
wiedzę geograficzną z wątkami historycznymi i elementami 
językoznawstwa. To doskonała lektura zarówno dla młodszych, 
jak i starszych czytelników. 
 
...W niniejszym opracowaniu starałem się pokazać wszystkie 
polskie nazwy geograficzne – te obecnie uznawane, a także te, 
które przeszły już do historii. Za polskie nazwy geograficzne 
uznałem te nadane przez Polaków dla upamiętnienia: wydarzeń 
historycznych, wybitnych postaci z przeszłości, a także 
zdobywców, odkrywców, badaczy, naukowców oraz mecenasów 
wypraw, matek, żon, narzeczonych organizatorów polskich 

eskapad. Polskie nazwy geograficzne nadawane były także przez lokalne władze dla uhonorowania 
naszych rodaków, którzy przyczynili się do rozwoju miast, regionów i krajów opracowaniu ujęto także 
nazwy historyczne, obowiązujące przez pewien czas, a dziś z rożnych względów już niefunkcjonujące...   

(J. Fischbach) 
 
…Książka Jarosława Fischbacha przypomina o wkładzie Polaków w światowy rozwój cywilizacyjny. 
Jako Polka mieszkająca w Australii, jestem dumna ze wszystkich śladów polskości poza granicami 
naszej ojczyzny, które na stałe są wplecione w geografię świata, promują polską kulturę i historię oraz 
przypominają o walce Polaków o niepodległość. Brakowało pozycji na polskim rynku wydawniczym, 
która zwróciłaby uwagę na to, jak wiele rożnych polskich akcentów znajduje się na mapie świata. 
Każdy turysta, podróżnik po przeczytaniu tej książki będzie wiedział, gdzie ich szukać. 

Małgorzata Kwiatkowska – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
…Mam przed sobą bogate – w różnorodne polskie nazwy – poważne dzieło Jarosława Fischbacha. 
Hasła w książce ułożone są według poszczególnych kontynentów. Polskie nazwy geograficzne, wiele 
nazw polskich miejscowości czy miast, nazwiska różnych Polaków reprezentujących przeróżne 
zawody, którzy zasłużyli się dla danego kraju czy regionu. Przy większości z tych haseł są podane 
współrzędne, dzięki którym z łatwością można je znaleźć na mapie świata. Autorowi Jarosławowi 
Fischbachowi należy wyrazić wielki szacunek i zarazem podziw za podjęcie się opracowania „Polskich 
nazw geograficznych na mapie świata”. Z pewnością dzieło to jest unikatem. 

Zdzisław Malczewski SChr – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii 
 
 
O AUTORZE 
 
Jarosław Fischbach – podróżnik śledzący losy Polaków na świecie. Absolwent geografii na 
Uniwersytecie Łódzkim. Autor książek: „O jeden ląd za daleko”, „Powałęsajmy się po Polsce. Szlakiem 
Lecha Wałęsy”, „Polskim szlakiem przez Amerykę Południową”; współautor „Atlasu Polonii Francuskiej” 
i przewodnika „Szlakiem Skaldów”. Książka „Polskim szlakiem przez Amerykę Południową” uzyskała 
wyróżnienie na Festiwalu Odkrywców i Podróżników „Mediatravel”, była prezentowana w środowiskach 
polonijnych w: Nowym Jorku, Buenos Aires, Kurytybie, Sao Paulo i Santiago de Chile. Publikował w: 
„Przeglądzie Polonijnym”, „Poznaj Świecie”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej” , „Dzienniku 
Łódzkim”, brazylijskim „Projecoes – Revista de estudos polono-brasileiros”, nowojorskim „Nowym 
Dzienniku”, amerykańskim „Magazynie Polonia” i „Link to Poland”. Autor wystaw fotograficznych m.in. 
w: Sao Paulo, Buenos Aires i Kurytybie. 
 
 
Źródło: Informacje zaczerpnięto z tekstów zawartych na stronach internetowych wydawnictw PWN i rozpisani.pl: 
https://ksiegarnia.pwn.pl/Polskie-nazwy-geograficzne-na-mapie-swiata,908851449,p.html  [dostęp: 23.09.2021] 
https://www.rozpisani.pl/home/actualitydetails/272  [dostęp: 23.09.2021] 




