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The 14th International ‘Lodz’ Conference on Political  
Geography and IGU CPG Workshop 

Geographical-political aspects of the transborder  
conservation of natural and cultural heritage 

Łopuszna, 15–17 sierpnia 2014 r. 

W terminie 15–17 sierpnia 2014 r. w Łopusznej odbyła się XIV Międzynaro-
dowa „Łódzka” Konferencja z Geografii Politycznej, która była jednocześnie 
połączona z Warsztatami Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii 
Geograficznej. Tematem konferencji były „Geograficzno-polityczne aspekty 
transgranicznej ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego” (Geogra-
phical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural 
heritage). Organizatorami konferencji byli: Katedra Geografii Politycznej i Stu-
diów Regionalnych UŁ, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, 
Komisja Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej oraz Ko-
misja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego. 

W pierwszym dniu konferencji obrady toczyły się w pięciu sesjach tema-
tycznych, które dotyczyły takich kwestii, jak: 

– integracja czy peryferializacja? – zmiany w regionach granicznych, 
– współczesne zmiany w regionach granicznych – nowe wyzwania dla 

geografii politycznej; 
– geopolityka granic i pograniczy w globalizującym się świecie, 
– transgraniczna ochrona przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa pomię-

dzy państwami członkowskimi i nieczłonkowskimi UE, 
– współczesna praktyka na polu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kul-

turowego na świecie. 
W drugi dzień konferencji organizatorzy przygotowali dla uczestników cało-

dniową wycieczkę po słowackiej części historycznego Spiszu. W programie 
zwiedzania znalazł się m.in.: Stary Smokovec, Poprad, Levoča, Spišské Pod-
hradie, Spišská Kapitula i Zamek w Starej Ľubovni. 

W ostatnim dniu konferencji 17 sierpnia 2014 r. miała miejsce jedna sesja, 
zorganizowana wspólnie przez Komisję Geografii Politycznej MUG oraz Ko-
misję Turystyki, Rekreacji i Zmian MUG, której tematem przewodnim była 
„Transgraniczna ochrona dziedzictwa i turystyka”. W dalszej części nastąpiło 
podsumowanie obrad konferencyjnych. W obradach wzięło udział ponad 60 
osób, wygłoszono 32 referaty. Ustalono także miejsce kolejnej XV Łódzkiej 
Międzynarodowej Konferencja z Geografii Politycznej. Ma się ona odbyć we 
wrześniu 2016 r. na Dolnym Śląsku w Kliczkowie, a jej hasłem przewodnim 
będą „Pogranicza narodów i narody pograniczy”. 
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Po zakończeniu sesji odbyło się zebranie założycielskie Komisji Geografii 
Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W pierwszej 
części prof. dr hab. Marek Sobczyński przedstawił stan geografii politycznej  
i historycznej w Polsce (retrospektywa od 1945 r.), omówił aktualne ośrodki 
badawcze obu dyscyplin geografii; przedstawił cel powołania komisji dla obu 
dyscyplin geografii w ramach PTG; następnie zaprezentował najbliższe zamie-
rzenia organizacyjne. W drugiej części zebrania nastąpił wybór składu zarządu 
Komisji. Wybrani członkowie władz dokonali następnie rozdziału funkcji: prze-
wodniczącym Komisji Geografii Politycznej i Historycznej został prof. Marek 
Sobczyński, zastępcą przewodniczącego dr Tomasz Figlus, a sekretarzem Komi-
sji mgr Katarzyna Leśniewska.  

Konferencję zakończyła wycieczka po polskiej części Spiszu. W programie 
zwiedzania znalazła się m.in.: Łopuszna, przełom rzeki Białki, Frydman, Nie-
dzica oraz Trybsz. 

 
Katarzyna Leśniewska 

Wydział Nauk Geograficznych UŁ 
Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej 

 
 

International Geographical Union Regional Conference 
Changes – Challenges – Responsibility 

Kraków, 18–22 sierpnia 2014 r. 

W terminie 18–22 sierpnia 2014 r. w Krakowie odbyła się Regionalna Kon-
ferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej (MUG). Była to druga w historii 
konferencja tej rangi organizowana w Polsce. Poprzednia miała miejsce w 1934 r. 
w Warszawie i był to 14. Kongres MUG. Hasłem przewodnim konferencji były 
„Zmiany – Wyzwania – Odpowiedzialność” (Changes – Challenges – Responsi-
bility). W wydarzeniu wzięło udział ok. 1,4 tys. geografów z 66 krajów. Konfe-
rencja odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. W komitecie honorowym zasiedli: prezydent MUG prof. 
Vladimir Kolosov, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Michał Kleiber, 
burmistrz Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski oraz rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciech Nowak. W konsorcjum odpowiadającym 
za organizację konferencji znalazły się: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polska Akademia 
Nauk, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskie-
go, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Geograficz-
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nych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. 

Konferencja została wpisana w program obchodów Jubileuszu 650-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pierwszy dzień obrad, 18 sierpnia 
2014 r., rozpoczęło uroczyste otwarcie w Auditorium Maximum UJ. Uczestnicy 
zostali przywitani przez następujących profesorów: Jacka Majchrowskiego – 
prezydenta Krakowa, Piotra Laidlera – prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Pawła Swianiewicza – doradcę Prezydenta RP, Vladimira Kolosova – prezy-
denta MUG, Marka Chmielewskiego – wiceprezesa PAN oraz Marka Degór-
skiego – przewodniczącego Komitetu Sterującego Konferencji MUG. Podczas 
ceremonii otwarcia wykład plenarny na temat „istotności geografii1” wygłosił 
prof. dr hab. Leszek Kosiński. 

Podczas konferencji miało miejsce ponad 1,1 tys. wystąpień z referatami oraz 
zaprezentowano ponad 200 posterów. Polska była reprezentowana przez ponad 
400 geografów. Komisja Geografii Politycznej MUG zorganizowała 20 sesji, 
których tematyka dotyczyła m.in.: 

– ruchów społecznych wyrażających sprzeciw, 
– współczesnych konfliktów na świecie, 
– granic i współpracy transgranicznej, 
– obozów koncentracyjnych, 
– przekształceń geografii politycznej w XXI w. – studia przypadków w skali 

lokalnej, krajowej i globalnej, 
– geografii politycznej społeczeństwa i przyrody, 
– geografii politycznej wielojęzyczności, 
– integracji europejskiej, w tym: partnerstwa wschodniego, narodowości, 

demografii, wyznaczania granic oraz polityki, 
– turystyki i granic politycznych, 
– gender, praw człowieka i obywatelstwa. 
Podczas konferencji w Collegium Maius UJ została także otwarta wystawa 

„Rozwój myśli geograficznej w Polsce”, która powstała z inicjatywy prof. dra 
hab. Antoniego Jackowskiego z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
UJ. Zbiory prezentowane na wystawie pochodzą z wielu polskich ośrodków 
geograficznych oraz bibliotek, muzeów, archiwów i zbiorów prywatnych. Na 
wystawie znalazły się m.in. kroniki, mapy, globusy, narzędzia służące do po-
miarów astronomicznych, czasopisma oraz podręczniki geograficzne. Dodatko-
wo ekspozycja została uzupełniona o plansze tematyczne znajdujące się w Ogro-
dzie Profesorskim (okres 1918–1945) oraz Zaułku Estreichera (okres po drugiej 
wojnie światowej). 
                                                             

1 „Relevance of Geography”. 


