
 

 

 

 Warszawa, Wielkanoc 2018 

  

                                                                 Szanowne Geografki,  

                                                                 Szanowni Geografowie, 

                                                                 Drodzy Przyjaciele, 

                                                                 Szanowni Państwo, 

 

W tym wspaniałym okresie, kiedy przyroda budzi się do życia i dzień zapanował nad nocą, a 

nasze serce oraz nasza dusza w radosnym uniesieniu oczekują na Cud zwycięstwa Życia nad 

śmiercią - pozwalam sobie złożyć wszystkim Geografom i Przyjaciołom Geografii 

Najserdeczniejsze Życzenia Radosnych i Ciepłych Świąt Wielkanocnych. Niech przesłanie tych Dni 

– zwycięstwo Dobra nad złem - utrwali w naszej świadomości przekonanie, że tylko podejmując 

wspólne działania i przezwyciężając trudności możemy stworzyć potężne podstawy dla utrwalenia 

w strukturze społecznej miejsca dla naszej Matki Geografii i dla naszej Wspólnoty Polskich 

Geografów! Przypomnę moje słowa pisane do Państwa w 2015 roku: Zmartwychwstały Chrystus 

przekazał Człowiekowi Dobrą Wiadomość – nie bójmy się wyzwań, które niesie Dobro! Dla nas tym 

Dobrem jest sprawa jedności naszego środowiska. Nie dajmy się rozbić, bądźmy zawsze razem. Bo 

tylko wtedy będziemy stanowić siłę, która będzie zauważalna w świadomości społecznej! 

Rok 2018 jest wyjątkowym w dziejach polskiej nauki i kultury, a zwłaszcza w historii 

polskiej geografii. Obchodzimy bowiem Rok Polskiej Geografii, uchwalony przez Komitet Nauk 

Geograficznych PAN w związku z dwoma ważnymi wydarzeniami: utworzeniem przed 100 laty 

Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Zakładu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Obie instytucje powstały jeszcze przed oficjalnym uzyskaniem przez Polskę Niepodległości, co 

pozwoliło geografom niejako z marszu włączyć się w listopadzie 1918 roku w proces odbudowy 



oraz budowy polskiej państwowości, polskiej gospodarki, nauki i kultury. Nasze Towarzystwo 

działało przede wszystkim w kierunku zjednoczenia środowiska geografów. Ideę tę realizowano z 

pełnym przekonaniem, że tylko jedność może warunkować rozwój naszej geografii. 

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się 27 stycznia 2018 roku, w tym samym dniu, kiedy 

przed 100 laty powstawało Towarzystwo. Spotkanie odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie, 

historycznej siedzibie PTG w latach 1920-1939. W przeddzień naszego spotkania Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej podjął niemal jednomyślnie specjalną uchwałę, w której oddano cześć 

naszemu Towarzystwu. Wszystkie nasze działania w 2018 roku związane z Jubileuszem PTG 

i Rokiem Polskiej Geografii zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. W dniu 19 marca br. Towarzystwo 

miało zaszczyt gościć w Sejmie RP, prezentując Wystawę Geografia polska – tradycja i 

współczesność oraz organizując konferencję naukową pt. Udział geografii w budowie Niepodległej 

Polski: wczoraj – dziś – jutro. To było bardzo ważne wydarzenie w dziejach polskiej geografii! 

Następne przedsięwzięcia jubileuszowe przewidziano na kolejne miesiące. Geografia powoli 

odzyskuje swą rangę narodową i społeczną! 

Jubileusz naszego Towarzystwa jest równocześnie świętem całego środowiska Geografów. 

Zechciejmy włączyć się w działania związane z tym wyjątkowym wydarzeniem. Tylko poprzez taką 

pracę „u podstaw” będziemy mogli ukazać światu wielką rangę naukową, społeczną 

i wychowawczą (w tym patriotyczną) naszej umiłowanej Geografii! 

Prośmy Zmartwychwstałego o błogosławieństwo dla Towarzystwa oraz dla wszystkich 

rozumiejących i kochających Geografię. 

 

                           Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami wielkiego szacunku 

     

    Przewodniczący  

      Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

           
            Prof. dr hab. Antoni Jackowski 

 

 

PS. Świętując Jubileusz nie zapominajmy o wsparciu Towarzystwa poprzez wpłacenie na nasze 

konto 1% odpisu z naszych podatków. 

 

 

 


