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Szanowni Państwo,
W roku 2018 przypada niezwykle ważna rocznica dla polskich geografów – stulecie utworzenia
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Z tej okazji odbywa się szereg inicjatyw, związanych
m.in. z omówieniem dorobku naukowego i społecznego polskiej geografii. Wydarzenia, te, pod
nazwą „Jubileusz Stulecia PTG – Rok Polskiej Geografii 2018” objął swym Patronatem
Narodowym w stulecie odzyskania niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda. Natomiast 26 stycznia br. polski Sejm przyjął specjalną uchwałę ws. uczczenia tej rocznicy,
doceniając wkład geografów w rozwój polskiej nauki i społeczeństwa oraz działania na rzecz
ochrony środowiska, odbudowy i zagospodarowania przestrzennego kraju.
Dzięki uprzejmości Sejmu RP mamy wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić na specjalną
uroczystość – Wystawę i Konferencję, poświęconą wkładowi geografów w rozwój Polski w
ostatnim stuleciu, w tym badania naukowe i eksperckie kraju. Oficjalne uroczystości rozpoczną
się 19 marca 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu o godzinie 11.00. Tego dnia zaplanowana jest
okolicznościowa Konferencja pt. „UDZIAŁ GEOGRAFII W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI:
WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO” oraz oficjalne otwarcie Wystawy pt. „GEOGRAFIA POLSKA – TRADYCJA I
WSPÓŁCZESNOŚĆ” (która jest czynna do zwiedzania w Holu Sejmu RP już od 16 marca).
Uroczystości te w Sejmie RP objął swym Patronatem jego Marszałek, Pan Marek Kuchciński.
Konferencja w dniu 19 marca br., na którą serdecznie zapraszamy, kierowana jest przede
wszystkim do środowisk praktycznych i decydenckich (posłów, senatorów, urzędników
państwowych i samorządowych). Jej celem jest prezentacja i dyskusja nad dorobkiem naukowopraktycznym 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 przypadku zainteresowania, na które serdecznie liczymy, uprzejmie prosimy o zgłoszenie
swego uczestnictwa Pani Jolancie Więckowskiej (Komitet Nauk Geograficznych PAN) na adres:
j.wieck@twarda.pan.pl do 10 marca 2018 r. (termin przekazania listy do Kancelarii Sejmu). W
przypadku osób nie posiadających stałej przepustki upoważniającej do wejścia na teren Sejmu,
prosimy o podanie na ten sam adres mailowy: imienia, nazwiska, instytucji, e-mail, tel.
kontaktowego, PESEL, nr i serii dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dokument ze zdjęciem jest
obowiązkowo potrzebny przy wejściu 19 marca. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona.
W załączeniu przesyłamy: 1) program Wystawy i Konferencji, 2) plakat informacyjny.
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