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Szanowne Panie, Szanowni Panowie, 
Koleżanki i Koledzy – Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w Sosnowcu 

 
Już za niespełna miesiąc – 29 września br. w Sosnowcu odbędzie się doroczne Walne 
Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tym razem mamy 
niepowtarzalną okazję spotkać się w gościnnych progach Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego. Tegoroczne WZD towarzyszy Regionalnemu Zjazdowi Geografów, który 
organizowany jest w dniach 28-30 września br. z okazji 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG 
oraz 45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim. Obie okazje wpisują się w obchody Roku 
Polskiej Geografii oraz Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Hasłem przewodnim 

wydarzenia jest: „Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych”. 
Program Zjazdu przewiduje interesujące wykłady, ukazujące charakterystykę badań 

prowadzonych na WNoZ UŚ, aktualną debatę na temat nowej struktury w regionie – Metropolii 
Śląsko-Zagłębiowskiej, prezentacje z podróży po świecie członków naszego Oddziału, oraz 
dwie fantastyczne wycieczki, które pozwolą poznać uroki krajobrazów Górnego Śląska  
i Zagłębia Dąbrowskiego. 

Drodzy delegaci, jako organizatorzy Zjazdu i Walnego Zebrania, już cieszymy się  
z Waszej obecności w naszym mieście i regionie! Sądzimy, że przyjazd do Sosnowca pozwoli 
Wam poznać specyfikę sosnowieckiego ośrodka geograficznego, zróżnicowane walory 
przyrodnicze i kulturowe naszego regionu, ale przede wszystkim będzie okazją do spotkania  
i rozmów geograficznej Wspólnoty. 

Prosimy, rozważcie Państwo swój udział w całym Zjeździe tzn.  w wykładach w dniu 28 
września, w panelu dyskusyjnym o Metropolii w dniu 29 września oraz w jednej z niedzielnych 
wycieczek (są jeszcze wolne miejsca). Pełne informacje o programie Zjazdu i warunkach udziału 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.rzg2018.us.edu.pl. Dodajemy, że w 
porównaniu z innymi imprezami Roku Polskiej Geografii opłata konferencyjna jest symboliczna. 
Serdecznie zapraszamy 
 
Do zobaczenia w Sosnowcu! 
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