OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom Prac Geograficznych Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, poświęcony pamięci Karola Bromka, profesora
naszego Instytutu.
Zmarły w 2001 roku Profesor przez cały niemal okres powojenny pracował
w zakresie szeroko pojętej geografii społeczno−ekonomicznej i należał do najwybitniejszych
specjalistów z tej dziedziny w Polsce. Jego drogę życiową i osiągnięcia naukowe
prezentują pierwsze dwa artykuły niniejszego tomu, w tym opracowanie S. Liszewskiego
z Uniwersytetu Łódzkiego na temat dokonań Zmarłego w geografii osadnictwa. Nurt
wspomnieniowy kontynuuje B. Kortus, pisząc o Krakowie jako przedmiocie badań
geografów zagranicznych, cytujących często prace K. Bromka, oraz odnalezione
w pośmiertnej spuściźnie Prof. S. Leszczyckiego jego wspomnienia z okresu II wojny
światowej i pierwszych miesięcy po wyzwoleniu Krakowa.
Profesor Karol Bromek miał szerokie zainteresowania naukowe, a w swych studiach
zawsze korzystał z dorobku geografów fizycznych. Z tego też względu w upamiętniającym
Go wydawnictwie zamieściliśmy kilka artykułów z geografii fizycznej, w tym prace
doktorantów naszego Instytutu. Zmarły Profesor wielokrotnie podkreślał konieczność
umożliwienia młodym adeptom nauki wkraczania na szersze forum, poprzez pierwsze,
choćby niewielkie publikacje. Są też oczywiście w prezentowanym tomie artykuły
opracowane przez dawnych współpracowników Profesora i jego uczniów, traktujące
o problemach społeczno−ekonomicznych Podhala, Małopolski, całego kraju – a nawet Japonii.
W ten sposób Redakcja Prac Geograficznych Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ pragnie uczcić zbliżającą się trzecią rocznicę śmierci naszego Profesora.
Kraków, czerwiec 2003 r.
Doc. dr hab. Zygmunt Górka
Redaktor

EDITORIAL

The volume of the Geographical Works of the Institute of Geography and Spatial
Management, Jagellonian University which is being passed to the readers, is devoted to
thememory of Karol Bromek, the outstanding Professor of our Institute.
Prof. Karol Bromek, who passed away in August, 2001, during nearly a whole
post−war period had been active in the field of the widely understood human geography,
being listed among the best specialists of this discipline in Poland. His life and work
are presented in the first two papers of the volume: the second one, by S. Liszewski
(University of Łódź) concerns K. Bromek’s merits for the settlement geography.
Next B. Kortus deals with the City of Cracow as the research objects chosen by numerous
foreign geographers, who often cited Professor Bromek’s works. There are also war
memoirs by S. Leszczycki, found in the posthumous inheritance of this Professor,
who had lived in Cracow during the Nazi occupation.
Professor K. Bromek’s scientific interest was considerably wide and his
investigations were always based on results achieved by physical geographers. Therefore
in this volume there are some papers on the physical geography, also by post−graduate
students of our Institute. Prof. Bromek used to say that such the youngest scientists
should have an opportunity to publish the results of their work. There are also the papers
written by Professor’s former co−operators and students, dealing with socio−economic
problems of the Podhale region, that of Małopolska, Poland as whole – and even of Japan.
In such the way the editors of the „Geographical Works” want to celebrate thethird
anniversary of the death of our Professor.

Cracow, June, 2003
Doc. dr hab. Zygmunt Górka
Editor

