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WYSTAWA I KONFERENCJA Z OKAZJI JUBILEUSZU 

STULECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO – 

– ROKU POLSKIEJ GEOGRAFII 2018 

pod Honorowym Patronatem 
Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 

 

  WYSTAWA – Hol Sejmu RP (parter), 16-26 marca 2018 r. 

KONFERENCJA – Sala Kolumnowa Sejmu RP, 19 marca 2018 r., godz. 11.00-15.30 

 

 

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
nad Jubileuszem 100-lecia PTG – Roku Polskiej Geografii 2018 

w Stulecie Odzyskania Niepodległości 

 

 

Partnerzy medialni        Patronujące czasopisma naukowe 

 

 

 

 

 

Wystawa i Konferencja  odbywa się w Roku 
Polskiej Geografii 2018, ustanowionym 
przez Komitet Nauk Geograficznych PAN 
dla uczczenia Jubileuszu Stulecia PTG  

 

http://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/



 

Program Wystawy 

GEOGRAFIA POLSKA – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 

16-26 marca 2018 r. (Hol Sejmu RP, parter), plansze nr 1-30) 
19 marca 2018 r. (Sala Kolumnowa Sejmu RP, plansze nr 31-70) 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej • ul. Wiejska 4/6/8 • Warszawa 

 

Kuratorzy i autorzy wystawy 

prof. Antoni Jackowski (Przewodniczący PTG, IGiGP UJ) 
dr Małgorzata Taborska (kustosz dyplomowany w Muzeum UJ) 

 
 

Zagadnienia przedstawiane na planszach 

    1-8. Nasi antenaci. 

  9-16. Wybrane dziedziny nauk geograficznych. 

17-26. Wybrane placówki i organizacje geograficzne. 

27-30. Geografia polska w latach II wojny światowej. 

31-53. Załącznik kartograficzny do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030. 

54-59. Seria „Poland on maps” w kwartalniku Geographia Polonica. 

60-70. Współczesne procesy społeczno-gospodarcze. 

 

Autorzy plansz 

prof. Antoni Jackowski, dr Małgorzata Taborska (IGiGP UJ, plansze nr 1-17, 21-25, 27-30) 

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, Justyna Liro, dr hab. Izabela Sołjan (IGiGP UJ, plansze nr 18-20) 

prof. Marek Więckowski (IGiPZ PAN, plansza nr 26) 

prof. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN, plansze nr 31-70; wystawa jednodniowa 19 marca 2018 r. 
nt. współczesnych problemów zagospodarowania przestrzennego i rozwoju Polski). 

Współautorzy map z KPZK 2030: prof. Tomasz Komornicki (mapa nr 7, 11), dr Piotr Siłka 
(mapa nr 11), prof. Jerzy Solon (mapa nr 16), dr Marcin Stępniak (mapa nr 11). 

Współautorzy plansz nr 59 – prof. Jerzy Solon, nr 61 – prof. Tomasz Komornicki 

 

Szczegółowe informacje w Katalogu Wystawy 

Uroczyste Otwarcie Wystawy odbędzie się podczas Konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 11.15.  

 

 

 

Wydarzenia w Sejmie RP odbywają się w Roku Polskiej 
Geografii 2018, ustanowionym przez Komitet Nauk Geo-
graficznych PAN dla uczczenia Jubileuszu Stulecia PTG 

 

http://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/ 



 

 

Program Konferencji 

UDZIAŁ GEOGRAFII W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI: 
WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO 

19 marca 2018 r. • Sala Kolumnowa Sejmu RP • ul. Wiejska 4/6/8 • Warszawa • godz. 11.00-15.30 

 

 

11.00-11.15 Otwarcie 
 prof. Antoni Jackowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
 prof. Marek Degórski, Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN 

11.15-11.30 prof. Antoni Jackowski – Otwarcie Wystawy „Geografia polska – tradycja i współczesność” 
oraz słowo wprowadzające 

  

11.30-13.00 Sesja I – prowadzenie: prof. Urszula Myga-Piątek (UŚ w Katowicach) 

  prof. Marcin Wójcik (UŁ) – Od „milieu” do „place-based policy”. Poznawcze i praktyczne 
funkcje geografii człowieka 

  prof. Andrzej Kostrzewski (UAM) – Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego 
jako podstawa polityki zrównoważonego rozwoju 

  prof. Marek Degórski (IGiPZ PAN) – Środowisko, jego potencjał i zdolności adaptacyjne 
na zmiany globalne w kontekście rozwoju kraju 

  prof. Zbigniew Zwoliński (UAM) – Rola geoinformacji w postępie cywilizacyjnym kraju 
  

13.00-13.30 Lunch 
  

13.30-15.00 Sesja II – prowadzenie: prof. Wioletta Kamińska (UJK w Kielcach) 

  prof. Grzegorz Węcławowicz (IGiPZ PAN) – Wkład geografii w plany zagospodarowania 
przestrzennego kraju i regionów  

  prof. Bolesław Domański (UJ) – Regionalne i lokalne czynniki i uwarunkowania rozwoju 
przemysłu w kontekście potrzeb reindustrializacji 

  prof. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN) – Historyczne, współczesne i prognozowane 
procesy demograficzno-osadnicze i ich znaczenie dla polityki rozwoju 

  prof. Mariusz Kowalski (IGiPZ PAN) – Cywilizacyjno-kulturowe i historyczne uwarunko-
wania trwałości regionów polityczno-wyborczych w stuleciu niepodległej Polski 

15.00-15.30 Dyskusja 
 
15.30 

 
Zakończenie konferencji 

 

 

Podczas konferencji będzie czynna jednodniowa wystawa nt. 
 „Współczesne problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju Polski”, 

autorstwa prof. Przemysława Śleszyńskiego i współpracowników (IGiPZ PAN), 
będąca częścią wystawy „Geografia Polska – tradycja i współczesność” 

 

 

 

Wydarzenia w Sejmie RP odbywają się w Roku Polskiej 
Geografii 2018, ustanowionym przez Komitet Nauk Geo-
graficznych PAN dla uczczenia Jubileuszu Stulecia PTG 

 

 

http://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/
 
  



 

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONFERENCJI 

 

Celem konferencji jest prezentacja i dyskusja nad dorobkiem naukowo-praktycznym 
geografii i geografów związanym z wykorzystaniem wiedzy geograficznej w rozwoju 
cywilizacyjnym (społecznym, gospodarczym, kulturowym, regionalnym) kraju na przestrzeni 
ostatniego stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r. i wyzwań przyszłości. 

W ostatnim stuleciu geografowie polscy cieszyli się wielkim uznaniem, ze względu na wagę i 
przydatność swoich badań w życiu społecznym i gospodarce narodowej, w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz ochronie środowiska i krajobrazu. Równocześnie 
środowisko geografów, w tym szczególnie Polskie Towarzystwo Geograficzne, w całej swej 
historii miało nie tylko naukowy charakter, ale także silną tradycję obywatelską, społeczną i 
patriotyczną. 

Geografowie zainicjowali szereg przedsięwzięć, mających fundamentalne znaczenie dla nauki 
i rozwoju kraju. Taką rolę pełniły między innymi opracowane w Instytucie Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania PAN dwa atlasy narodowe: „Narodowy Atlas Polski” 
(1973-1978) oraz „Atlas Rzeczypospolitej Polskiej” (1993-1997). W ostatnich dekadach 
geografowie silnie włączyli się m.in. w prace nad „Koncepcją Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030” (2012) oraz „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” 
(2017), a także monitoring środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu przestrzennego. 

Współcześnie przed geografią stoją olbrzymie wyzwania, związane nie tylko z 
kompleksowym naukowym poznaniem terytorium kraju, ale też z edukacją i kształtowaniem 
świadomości społecznej. Geografia, będąc nauką interdyscyplinarną, przychodzi tu z 
pomocą, wyjaśniając istotę funkcjonowania złożonych systemów przyrodniczych i społeczno-
gospodarczych, umiejscowionych w czasie i przestrzeni. Jest to fundamentalne dla rozwoju 
świadomości terytorialnej i osobowości człowieka w duchu wartości cywilizacyjnych, 
obywatelskich i patriotycznych. Dlatego też wiedza i wychowanie geograficzne odegrało 
wielką rolę w procesie odrodzenia i odbudowy Polski. Może też współcześnie przyczynić do 
rozwoju kraju opartego na zrównoważonym wykorzystaniu bogatych zasobów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz potencjale ludzkim. 

Stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2018 r. jest dobrą okazją do prezentacji 
chlubnej tradycji geografii w Polsce i przywołania jej największych osiągnięć oraz wskazania 
współczesnych zastosowań. Jest też dobrym momentem do zastanowienia się, jak wobec 
wyzwań przyszłości odpowiedzialnie i efektywnie optymalizować przestrzeń życia człowieka. 
Podkreśleniem rangi wydarzenia jest uchwała Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej 
Akademii Nauk z 2015 r. o uznaniu Roku Jubileuszowego 2018 „Rokiem Polskiej Geografii”.  

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do środowisk decyzyjnych i praktycznych 
(posłów, senatorów, urzędników państwowych i samorządowych, ekspertów) związanych z 
tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanego z szeroko 
rozumianą polityką rozwoju Polski. 

 

 

 

Wydarzenia w Sejmie RP odbywają się w Roku Polskiej 
Geografii 2018, ustanowionym przez Komitet Nauk Geo-
graficznych PAN dla uczczenia Jubileuszu Stulecia PTG 

 

 

http://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/
 
 


