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INSTYTUT GEOGRAFII 
UNIEWERSYTETU 
GDAŃSKIEGO 

Historia Instytutu Geografii, utworzonego dopiero w 2008 roku, sięga roku 1946, 
kiedy to w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej powstał Wydział 
Przyrodniczo-Geograficzny. W 1952 roku wydział ten otrzymał nową nazwę – 
Wydział Geograficzno-Biologiczny. W 1959 roku w Borucinie, nad Jeziorem 
Raduńskim Górnym, utworzono Stację Limnologiczną. W 1967 roku 
przemianowano Wydział Geograficzno-Biologiczny na Wydział Biologii i Nauk o 
Ziemi. 20 marca 1970 roku decyzją Rady Ministrów PRL został utworzony 
Uniwersytet Gdański. Wydział zachował dotychczasową nazwę a w jego 
strukturze  powołano trzy Instytuty: Geografii, Oceanografii oraz Biologii. W skład 
Instytutu Geografii wchodziły początkowo cztery zakłady: Geografii Fizycznej, 
Geologii i Kartografii, Hydrografii i Klimatologii oraz Geografii Ekonomicznej  
i Politycznej. W 1985 roku Wydział Biologii i Nauk o Ziemi przemianowano na 
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Z dniem 26 czerwca 2008 roku  na mocy 
uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dokonano zmiany nazwy na Wydział 
Oceanografii i Geografii. Obecnie w Instytucie Geografii są następujące katedry: 
Geografii Ekonomicznej, Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, 
Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Geomorfologii i Geologii 
Czwartorzędu, Hydrologii, Limnologii, Meteorologii i Klimatologii oraz pracownie: 
Dydaktyki i Geografii a także Kartografii, Teledetekcji i SIG. W strukturze Instytutu 
Geografii jest Stacja Limnologiczna w Borucinie, jedyna tego typu stacja w Polsce 

 

 
POMORSKIE POROZUMIENIE 
ODDZIAŁÓW PTTK GDAŃSK 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze to najstarsze w Polsce 
stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało sześćdziesiąt lat 
temu z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), stając się ich prawnym następcą, 
spadkobiercą ich tradycji i dorobku ideowego. Od powstania w 1950 r. PTTK 
rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich 
jej formach, od turystyki pieszej górskiej i nizinnej począwszy, poprzez kolarską, 
kajakową, żeglarską, konną i narciarską, aż po motorową. PTTK zrzesza około 61 
tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów 
oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa 
PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 
schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach 
campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są 
ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są 
w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego 
poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest 
wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada 
biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze. 
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POLSKIE TOWARZYSTWO 
GEOGRAFICZNE 

 
Polskie Towarzystwo Geograficzne powstało tuż przed odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Historia Gdańskiego Oddziału 
jest nierozerwalnie związana z rozwojem kierunku geografii w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, od 1970 - na Uniwersytecie Gdańskim. 
Towarzystwo prowadzi działalność polegającą na prezentacji i publikacji 
rezultatów prac naukowych w zakresie geografii oraz innych pokrewnych 
jej nauk przyrodniczych i społecznych. Spotkania naukowe i wycieczki 
są okazją do dyskusji wymiany poglądów na temat omawianych 
zagadnień. Towarzystwo organizuje corocznie Olimpiady Geograficzną i 
Nautologiczną dla uczniów szkół średnich oraz konkurs prac 
magisterskich w zakresie geografii 

 

LIGA OCHRONY  
PRZYRODY 

Powstała w 1928 r. i jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. 
Zrzesza miłośników przyrody oraz działaczy na rzecz jej ochrony. Jednym  
z podstawowych zadań Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku jest edukacja 
ekologiczna, która kształtuje świadomość oraz prawidłową postawę 
społeczeństwa. wobec przyrody. LOP dokłada wszelkich starań, aby 
uwrażliwić ludzi na piękno otaczającego ich środowiska oraz ugruntować 
pogląd, iż tak naprawdę stan środowiska zależy od każdego z nas. 
Planowane przez LOP działania kierowane są przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży, gdyż już od najmłodszych lat należy wyrabiać prawidłowe 
nawyki dbałości o stan środowiska,  by zapewnić bezpieczeństwo 
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. W tym celu 

organizujemy konkursy, prelekcje, warsztaty, konferencje, imprezy 

plenerowe oraz prace na rzecz środowiska przyrodniczego. 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO 
LIMNOLOGICZNE 

Polskie Towarzystwo Limnologiczne (PTLim) z siedzibą w Toruniu zostało 
utworzone w 2001. Główne cele działalności PTLim to: popieranie 
działalności naukowej, naukowo-technicznej, inżynieryjnej, 
monitoringowej i szkoleniowo-dydaktycznej we wszystkich zakresach 
limnologii, a zwłaszcza związanych z naturalnymi i antropogenicznymi 
przemianami jezior, ich ochroną i zarządzaniem oraz doskonalenie metod 
jej efektywnego wykorzystania w ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej; rozwijanie wiedzy w zakresie limnologii oraz promocji tej nauki 
jako jednej z dziedzin nauk o Ziemi. 
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