POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
ODDZIAŁ W TORUNIU
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ TORUŃSKIEGO PTG 2022/2023
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Spotkania członków i sympatyków PTG w ramach „Wieczorów PTG” będą się odbywały raz w miesiącu

w środy o godzinie 18.00
w Audytorium im. R. Galona
(sala 104 – parter)
Budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - ul. Lwowska 1 (wejście z kopułą)

Harmonogram spotkań:







26.10.2022 r. – Zdzisław Preisner - „Cywilizacje i kultury świata”.
23.11.2022 r. – Przemysław Charzyński - „ Saharyjskim szlakiem egipskich oaz”.
14.12.2022 r. – Rafał Kot - „Regiony fizycznogeograficzne Polski – problemy w wyznaczaniu granic”
25.01.2023 r. – Emilia Majewska, CKU TODMiDN, IX LO Toruń „Nowa matura z geografii”.
22.02.2023 r. – Andrzej Dubiniewicz – „Azja Centralna - podróżowanie w hidżabie”
22.03.2023 r. – Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Toruńskiego PTG połączone z

odczytem:
 godz.
- 1545 - Zebranie Zarządu Oddziału z Przewodniczącymi Kół Terenowych.
 godz. 1615 - 1715 - Odczyt – prof. dr hab. Leon Andrzejewski „Spitsbergen po 30 latach”.
 godz. 1730 - 1900 - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Toruńskiego PTG.
 godz. 1900 - Tradycyjne Spotkanie Towarzyskie członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa
Geograficznego.
 26.04.2023 r. – Mirosław Biczkowski - „Jak podróżować nie wydając fortuny” (temat roboczy )
 31.05.2023 r. – spotkanie na wolnym powietrzu – ognisko
 wrzesień 2023 r. – Wycieczka – do ustalenia w późniejszym terminie i przy odpowiedniej liczbie
chętnych
1500

Przypominamy również o konieczności regulowania opłat członkowskich, które można uiścić u kol.
Barbary Szydy. Składki za 2023 r. wynoszą 50 zł i 25 zł (emeryci i studenci). Jednocześnie informujemy,
że zgodnie ze statutem PTG członek, który zalega z opłatą składki członkowskiej za okres 1 roku może zostać
skreślony z listy członków.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowy udział w działalności Oddziału Toruńskiego PTG i zapraszamy
Państwa oraz wszystkich sympatyków geografii i podróży do dalszej żywej współpracy.
Sekretarz Oddziału

dr Czesław Adamiak

Przewodniczący Oddziału

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK

