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INFORMACJE NAUKOWE 

Powołanie Komisji Geografii Politycznej i Historycznej  
Polskiego Towarzystwa Geograficznego  

Zebranie założycielskie Komisji Geografii Politycznej i Historycznej odbyło 
się w 17 sierpnia 2014 r., podczas 14. Międzynarodowej Łódzkiej Konferencji  
z Geografii Politycznej nt. „Geographical-political aspects of the transborder 
conservation of natural and cultural heritage”, połączonej jednocześnie z Warsz-
tatami z Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej. 

Inicjatorem spotkania badaczy zainteresowanych tematyką obu dyscyplin był 
wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTG prof. dr hab. Marek Sobczyński, 
który uprzednio uzyskał akceptację Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG dla 
powołania nowej komisji problemowej. W trakcie spotkania jego inicjator w ob-
szernym wstępie przedstawił zarys historii geografii politycznej i historycznej  
w Polsce po 1945 r. oraz omówił problemy nękające geografię polityczną, wy-
nikające ze skojarzeń geografii politycznej z propagowaniem nazistowskich idei 
geopolitycznych i opanowaniem geografii historycznej przez ideologię marksi-
stowską. Scharakteryzował też współczesne ośrodki badawcze w Polsce zajmu-
jące się geografią polityczną i historyczną, przedstawił sylwetki badaczy upra-
wiających obie dyscypliny, a także omówił polskie wydawnictwa poświęcone 
geografii politycznej i historycznej. Najważniejszym celem spotkania było 
jednak przedstawienie celów powołania Komisji Geografii Politycznej i Histo-
rycznej w ramach PTG oraz jej ukonstytuowanie się. 

Zasadniczymi celami nowej Komisji będą m.in.: 
 podniesienie rangi obu dyscyplin w ramach nauk geograficznych; 
 koordynacja bardzo rozproszonych i zazwyczaj pozbawionych wsparcia 

władz macierzystych ośrodków, działań poszczególnych badaczy na gruncie obu 
dyscyplin geograficznych (w zakresie organizacji konferencji, w tym uzgodnie-
nie ich terminów, funkcjonowania periodyków, reprezentacji i aktywności na 
forum międzynarodowym, programów nauczania akademickiego, popularyzacji 
dyscyplin w społeczeństwie i uświadomieniu ich znaczenia dla władz central-
nych i lokalnych); 

 wspólne aplikowanie o krajowe i międzynarodowe granty badawcze; 
 rozszerzanie międzynarodowych kontaktów badaczy w zakresie geografii 

politycznej i historycznej w celu objęcia badaniami całego byłego terytorium 


