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62 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

zorganizowany przez Oddział Wrocławski pod hasłem „Geografia – 

jedność w różnorodności” odbył się w dniach 11-12.06.2021 r. na 

Uniwersytecie Wrocławskim w formie on-line oraz w dniach 1-

3.10.2021 r. w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Zorganizowanie 

tego zjazdu było dla nas ważne ze względu na obchody 75-lecia 

istnienia Wrocławskiego Oddziału PTG na Uniwersytecie Wrocławskim. 

W programie 62. Zjazdu PTG w części I w dniach 11-12.06.2021 roku odbyło się Walne 

Zgromadzenie Delegatów PTG oraz trzy sesje plenarne, podczas których zostały wygłoszone 

następujące referaty: 

- Piotr Migoń – Powojenna historia wrocławskiego ośrodka geograficznego, 

-Mariusz Szymanowski – Struktura organizacyjna i kierunki rozwoju geografii na Uniwersytecie 

Wrocławskim, 

- Antoni Jackowski - Zjednoczenie ruchu geograficznego w Polsce (Wrocław, 9-12 czerwca 

1946), 

- Urszula Myga-Piątek – Polskie Towarzystwo Geograficzne w obliczu podziału geografii – nowe 

wyzwania, 

- Przemysław Śleszyński - Przestrzenne zmiany demograficzno-osadnicze Polski a pandemia 

COVID-19, 

- Zbigniew Zwoliński – Georóżnorodność a cele zrównoważonego rozwoju, 

-Konrad Czapiewski – Międzynarodowy wymiar współpracy Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego, 

- Adam Gendźwiłł – Jaką geografię popularyzuje Olimpiada Geograficzna?, 

- Elżbieta Szkurłat - Kształcenie nauczycieli geografii – przyczyny i skutki kryzysu – raport. 

Celem II części  62. Zjazdu PTG, odbywającego się w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim w 

Krainie Wygasłych Wulkanów w daniach 1-3.10.2021 było ukazanie wyjątkowej krainy 

geologicznie spokojnej lecz społecznie pełnej aktywnej innowacyjności. Ukazaliśmy unikatowe 

walory przyrodnicze tj. neki wulkaniczne, wąwozy rzeczne oraz walory kulturowe m.in. 

najstarszy romański kościół w Świerzawie, średniowieczne zamki czy późniejsze pałace. 

Poznane podczas wycieczki krajoznawczej  w bezpośrednim kontakcie walory  oraz warsztaty 

prowadzone przez lokalną społeczność regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego przybliżyły 

uczestnikom  lokalne dziedzictwo. Co istotne w zachowaniu dóbr przyrodniczych oraz 

kulturowych pozwalających określić tożsamość regionalną, biorą udział nie tylko sami 

mieszkańcy, ale także nasi naukowcy, co gwarantuje wysoką wartość produktów m.in. 

tworzącego się Geoparku Wygasłych Wulkanów. 



 

 

 

Trzydniowy zjazd rozpoczął się przywitaniem 47 członków PTG w Sudeckiej Zagrodzie 

Edukacyjnej w Dobkowie przez przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału PTG Janusza Łacha 

wraz z komitetem organizacyjnym: Agnieszką Dudą, Martą Helt, Januszem Kidą, Moniką 

Krawczyńską, Anetą Marek, Aleksandrą Michniewicz oraz Małgorzatą Śpiewak. Po części 

oficjalnej kierownik Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej Julia Tarkowska przedstawiła ideę 

funkcjonowania wsi tematycznej jaką jest Dobków w kontekście tworzącego się geoparku 

„Kraina wygasłych wulkanów”, a po prezentacji oprowadziła Nas po obiekcie. Następnie w sali 

konferencyjnej miała miejsce prezentacja historii Wrocławskiego Oddziału PTG, którą 

przedstawił Janusz Łach oraz walorów krajoznawczo-turystycznych Dolnego Śląska, którą 

przedstawiła Agnieszka Latocha oraz Piotr Migoń.  

 

We wnętrzu Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej – opowiada Julia Tarkowska  



 

 

Następnego dnia miała miejsce wycieczka po Górach Kaczawskich i Pogórzu Kaczawskim, którą 

prowadzili Krzysztof Maciejak oraz Piotr Migoń. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania 

romańskiego kościoła Św. Jana i Św. Katarzyny w Świerzawie Kkolejnym miejscem był 

Myślibórz, gdzie zapoznaliśmy się z trzema miejscami: stacją ekologiczną Salamandra, po 

której oprowadził Nas dyrektor PKDŚ Marek Cieślak, bazaltowym wzgórzem Rataj oraz 

unikatowym rezerwatem Wąwozem Myśliborskim. Po południu tego samego dnia miały 

miejsce warsztaty – geologiczne w Lubiechowej oraz zielarskie w Rzeszówku prowadzone 

przez mieszkańców regionu. Wieczorami przy ognisku mogliśmy prowadzić wszechstronne 

konwersacje.  



 

Świerzawa 

 

Myślibórz  



 

 



 

W Wąwozie Myśliborskim  

 



 

Lubiechowa – warsztaty geologiczne – szukanie agatów 



 

 

 

Ostatniego dnia udaliśmy się do Skansenu górniczo-hutniczego w Leszczynie, gdzie w historię 

wydobycia miedzi wprowadził Nas Andrzej Kowalski - założyciel obiektu. Ostatnim punktem 

atrakcji zjazdu był Kościół Pokoju w Jaworze. Pomimo wielu trudności organizacyjnych 

spowodowanych pandemią udało się Nam przeprowadzić zjazd bezpiecznie, a towarzysząca 

miła atmosfera pozwoliła na realizację planu spotkania. Dziękujemy za obecność i 

serdeczność.  



 

Leszczyna  

 



 

Komitet Organizacyjny – zgrana paczka. Dziękuję i dziękujemy  



 


