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Wstęp

Dwa najstarsze polskie ośrodki geograficzne powstały pod zaborem austriackim na
uniwersytetach w Krakowie i Lwowie w drugiej połowie XIX wieku. Krakowska geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim utrzymała ciągłość do czasów współczesnych.
O wiele bardziej skomplikowana była historia Instytutu Geograficznego na Uniwersytecie Lwowskim. Związane to było przede wszystkim z sytuacją polityczną Wschodniej Galicji i stałym sporem o charakter Uniwersytetu pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Jako polski ośrodek naukowy Instytut Geograficzny na Uniwersytecie Lwowskim
przetrwał 56 lat, od 1883 do 1939 roku, a więc do momentu kiedy Lwów znalazł się poza
granicami Polski. Rola Instytutu Lwowskiego dla rozwoju polskiej geografii jest nie do
przecenienia. Nigdy jednak dotąd nie powstało opracowanie, w którym prześledzone
byłyby dzieje ośrodka na tle skomplikowanej historii, związanej z okresem zaborów,
czasem I wojny światowej oraz okresem wolnej Polski dwudziestolecia międzywojennego. Lwowski uniwersytecki ośrodek geograficzny rozwijał się przez cały czas swojego istnienia niezależnie od innych. W pierwszym okresie ogromne uznanie należy się
prof. Antoniemu Rehmanowi, który jako botanik geograf, dzięki wyjątkowej osobowości i zdolnościom organizacyjnym stworzył jego podstawy, nie tylko materialne, lecz
też duchowe, mające swoje odbicie w pracach badawczych Instytutu Geograficznego
w tym trudnym, pionierskim okresie. Rola tego ośrodka, kierowanego przez Antoniego Rehmana nie była dostatecznie doceniona w opracowaniach dotyczących historii
nauki polskiej.
Bezsprzecznie niekwestionowaną ikoną geografii we Lwowie jest postać profesora
Eugeniusza Romera. Osobowość tego uczonego i jego dorobek naukowy fascynują naukowców od lat. Bardzo szerokie zainteresowania naukowe Romera, jego patriotyczna
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postawa w walce o Polskę i jej granice po I wojnie światowej, zaangażowanie w życie
gospodarcze i polityczne II Rzeczpospolitej, było i jest stale tematem bardzo wielu
opracowań. Jerzy Ostrowski stworzył bibliografię opracowań dotyczących Eugeniusza
Romera do 2004 roku. Powstają też nowe opracowania analizujące twórczość Romera
autorstwa nie tylko geografów, lecz także historyków, socjologów i politologów.
Dotychczas najczęściej Lwowski Instytut Geograficzny prezentowany jest w opracowaniach o charakterze wspomnieniowym pióra samego Romera i jego rodziny, bądź
też wykonanymi przez uczniów i współpracowników Profesora.
Informacje podawane w tego rodzaju publikacjach wymagały z czasem weryfikacji.
Pisane bowiem były często z dużym ładunkiem emocjonalnym i wielu wypadkach bardziej miały charakter wspomnień niż rzetelnej dokumentacji wydarzeń.
Nawiązana w roku 1989 współpraca między Uniwersytetem im. Iwana Franko we
Lwowie a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stworzyła możliwość
wykorzystania materiałów archiwum Uniwersytetu Lwowskiego, których miejscem
przechowywania jest Lvivskij Obłasnij Derżavnij Archiv; lokalizację dokumentu określają Fond/numer opisu/numer dokumentu. Skrót powoływania się na dokument
w tekście (lodaf/x/x/x).
Zrodziła się wówczas myśl opracowania dziejów Instytutu Geograficznego we
Lwowie w oparciu o te materiały, jak też o bogatą korespondencję Eugeniusza Romera,
która znajduje się w Zbiorach Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (opis
w tekście Rkp B J numer). Wymagało to też zapoznania się z zasobami bibliotecznymi
dotyczącymi tego tematu we Lwowie (Biblioteka Uniwersytetu im. I. Franko, Lwowska Biblioteka Naukowa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka)
oraz w Polsce (Ossolineum we Wrocławiu, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, bibliotek w Lublinie: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).
Przystępując do pracy, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ogromne zadanie
stanęło przede mną. Lektura tysięcy dokumentów i listów, selekcja materiału, rekonstrukcja wydarzeń czasami ze strzępów informacji, niezwykła różnorodność zagadnień,
które należało omówić, obiektywna, rzetelna – czasami bardzo trudna ich interpretacja oraz podanie tekstu w przystępnej formie – to główne cele, których się podjęłam.
Należy przy tym zaznaczyć, że zbiory archiwum Uniwersytetu Lwowskiego przechodziły tragiczne koleje losu związane z dziejami miasta i uczelni. Największym zagrożeniem, brzemiennym w skutkach dla kompletności zbiorów archiwalnych, był moment
praktycznej likwidacji polskiego UJK jesienią 1939 roku.
Dorobek Instytutu Geograficznego UJK jest bardzo różnorodny i znaczący. Największy jego potencjał stanowili ludzie świetnie wykształceni, z pasją realizujący zadania zmierzające do poznania środowiska geograficznego na potrzeby wolnej Polski,
w bardzo trudnym okresie, po ponad stu latach politycznego nieistnienia państwa.
8
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Po I wojnie światowej w Instytucie Geograficznym U J K, podobnie jak w pozostałych ośrodkach akademickich w Polsce, przygotowywano kadrę przyszłych pracowników naukowych, nauczycieli i pracowników służby państwowej.
Po II wojnie światowej lwowscy geografowie tworzyli dwa ośrodki geograficzne: w Lublinie i we Wrocławiu oraz odbudowywali po wojennych stratach geografię
w Poznaniu.
Oddając do rąk czytelnika dzieje geografii lwowskiej do roku 1939, starałam się
przybliżyć ideały, patriotyczne postawy oraz organiczną pracę dla odrodzonej Ojczyzny, wspaniałych Polaków z Galicji Wschodniej, którzy nie zawsze znajdowali pełne
poparcie i zrozumienie wśród rodaków z innych obszarów Polski, przede wszystkim
z zaboru rosyjskiego. Tym wielkim, czasami samotnym, bojownikiem o Polskę, był
sam Eugeniusz Romer, jeden z najwybitniejszych geografów polskich pierwszej połowy XX wieku, określany słusznie geografem trzech epok.
Moją historyczną relację starałam się oprzeć głównie na materiałach źródłowych,
zaś sięganie do istniejącej literatury wspomnieniowej miało na celu odtworzenie atmosfery tamtej epoki panującej w specyficznym środowisku lwowskim. Niezwykły
sentyment do swojego rodzinnego miasta przekazywała mi moja Mama – Maria
Ziętkiewicz z domu Sołtys. Była absolwentką Seminarium Nauczycielskiego im. Zofii
Strzałkowskiej we Lwowie z roku 1927. Wielka rodzina Sołtysów, z której pochodziła, ze Lwowem i Galicją Wschodnią związana była od połowy XVIII wieku. Dzięki
pełnym miłości do Lwowa opowieściom Mamy poznałam to miasto tak dobrze, że
będąc tam po raz pierwszy w roku 1988 mogłam swobodnie poruszać się po centrum
bez przewodnika.
Dodatkowym szczęściem było jeszcze to, że z wieloma osobami o których piszę,
zanim odeszły w krainę cienia, miałam kontakt osobisty – jako studentka, a później
pracownik Instytutu Nauk o Ziemi U M C S w Lublinie. Byli to profesorowie: Aniela
Chałubińska, Adam Malicki, Franciszek Uhorczak, Michał Janiszewski, Włodzimierz
Zinkiewicz, Jan Ernst. Szczególną rolę odegrał w moich zmaganiach z historią geografii lwowskiej prof. Alfred Jahn, który bardzo mnie zachęcał i motywował do podjęcia
się tego zadania. Ogromnie dużo zawdzięczam też kontaktom z Jego Małżonką panią
dr Marią Jahnową. Nasze długie przyjacielskie rozmowy prowadzone kilkakrotnie
w ich domu przy ul. Pugeta 24 we Wrocławiu, służyły poznaniu atmosfery studiów
geograficznych we Lwowie w ostatnich latach przed wojną, a także do 1941 roku już na
ukraińskim uniwersytecie.
Pamięci wszystkich moich lwowskich Profesorów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak też mojego nauczyciela geografii w szkole średniej
mgr. Tadeusza Szymańskiego – absolwenta geografii U J K we Lwowie z lat trzydziestych ubiegłego wieku, opracowanie to dedykuję.
Rozdziały zasadnicze monografii poprzedza krótka historia Lwowa, miasta wielokulturowego, które odegrało ogromną rolę w dziejach nauki i kultury polskiej.
9

Wstęp

Kolejny rozdział został poświęcony naukom przyrodniczym i społecznym w dziejach Uniwersytetu Lwowskiego. Uważałam, że bez naświetlenia tła historycznego,
zrozumienie bardzo złożonej historii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Lwowskiego do 1939 roku nie będzie do końca możliwe. Dzieje Instytutu zostały zaprezentowane w porządku chronologicznym, w rozdziałach 3–11.
Pragnę serdecznie podziękować geografom – profesorom Uniwersytetu im. Iwana
Franko we Lwowie: Olegowi Szablijemu, Fiodorowi Zastawnemu, Andrzejowi Boguckiemu, Jarosławowi Krawczukowi, Jurkowi Zince oraz wszystkim kolegom ukraińskim. Bez ich serdeczności i przyjaźni nie mogłabym korzystać z Archiwum Uniwersyteckiego. W pamięci pozostały mi też burzliwe, chociaż niekiedy przykre dyskusje
o trudnej wspólnej historii. Mam nadzieję, że służyły one wzajemnemu zrozumieniu.
Podziękowania kieruję również do mojej Rodziny i Przyjaciół, którzy cierpliwie
znosili twórcze „frustracje” autorki: dziękuję mojemu Mężowi – pierwszemu czytelnikowi i surowemu krytykowi opracowania, Annie Jaisli – mojej szwagierce za tłumaczenia trudnych, starych niemieckich tekstów oraz dr Janinie Repelewskiej-Pękalowej,
której życzliwe uwagi redakcyjne przyczyniły się do udoskonalenia tekstu. Szczególnie
jednak wdzięczna jestem Panu Profesorowi dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu za niezwykle cenne uwagi oraz sugestie zawarte w obszernej i wnikliwej recenzji.
Całość opracowania powstała w wyniku realizacji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie własnego projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nn 306 12 8036.
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1.
Lwów w dziejach kultury i nauki polskiej

Współczesny Lwów jest bez wątpienia najważniejszym miastem Ukrainy Zachodniej,
nie można jednak w jego historii pominąć długiego, bo liczącego 600 lat, okresu związków z Polską. W rozdziale tym w ogromnym skrócie naszkicowano najważniejsze fakty z historii Lwowa, jako uzasadnienie dużego znaczenia tego miasta w burzliwych,
zmiennych dziejach wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej. Szczególna
uwaga skupiona została na okresie 1870–1939, to jest autonomii galicyjskiej i polskiego
dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy to o charakterze miasta, jego życiu gospodarczym, naukowym i kulturalnym decydowali przede wszystkim Polacy.
Ziemia lwowska we wczesnym średniowieczu była pograniczem ścierających się
wpływów polsko-czesko-ruskich. W X wieku przez krótki okres było to kondominium polsko-czeskie z silnymi wpływami cywilizacji łacińskiej. Nestor, uznany za najstarszego kronikarza ruskiego z Kijowa, w XII wieku tak opisał te wydarzenia:
W roku 981 po narodzeniu Chrystusa Pana wyprawił się Włodzimierz na Lachów i zajął grody
ich: Przemyśl, Czerwień i inne grody, które są aż do tego dnia pod Rusią (Papée 1924, str. 18)1.

Ruś – Słowianie mieszkający na drodze Warężskiej, która prowadziła z Zatoki Fińskiej
przez Newę, jez. Ilmeńskie i Dniepr do Carogrodu nazywali normańskich „gości” Rusami, według fińskiego pierwowzoru Ruotsi. Ruś była niezmiennie historyczną nazwą we wszystkich latopisach z późniejszym dodatkiem Kijowska, Moskiewska. Nazwa Rosja pochodzi od bizantyjskiego słowa Rhosia. Ta forma weszła w życie w połowie XVI wieku. W słowiańskim brzmieniu
Ruś utrzymała się na Białorusi, na Wołyniu i na południowym wschodzie. Ukraina zaś pochodzi
od tego, że każde księstwo południowo-ruskie miało swoją ukrainę – „ziemie położone na kraju,
na kresach”. Na Rusi Halickiej ten termin pojawił się już w XIII wieku. Gdy Ruś litewska weszła
1
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Cytat ten jest bardzo często przytaczany przez historyków zajmujących się dziejami
tego regionu.
Spory o przynależność etniczną pogranicza polsko-ruskiego w okresie wczesnego średniowiecza doprowadziły, głównie ze względów politycznych, do zahamowania
prac historyków popartych analizą wyników badań archeologicznych. Jest to do dzisiaj
„biała plama” w dziejach tego obszaru. Faktem bezspornym jest jednak to, że w roku
1018 wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś Kijowską zakończyła się zajęciem Przemyśla i Grodów Czerwieńskich i przyłączeniem ich na krótko do Polski. W roku 1031
Jarosław Mądry podczas wyprawy na Polskę odebrał Grody Czerwieńskie, włączając je ponownie do swojego państwa. Po śmierci Jarosława Ruś uległa podziałowi na
drobne księstwa, a Grody Czerwieńskie znalazły się w granicach księstwa halickiego
i częściowo włodzimiersko-wołyńskiego (Podhorodecki 1993).
Ruś Halicko-Wołyńska była obiektem zainteresowania państw sąsiednich: Polski
i Węgier, które usiłowały poszerzyć tu swoje polityczne wpływy. Była to najlepiej rozwinięta gospodarczo część dawnego państwa Jarosława Mądrego. Główny problem
stanowiły wówczas pustoszące te ziemie i powtarzające się cyklicznie najazdy mongolskie. Na przełomie XII i XIII wieku obszary te zaczęła masowo zasiedlać ludność
ruska uciekająca przed tym najeźdźcą z naddnieprzańskich stepów na wschodzie. Rusią Halicką władał wówczas książę Daniel (Daniło) Romanowicz, oceniany przez historyków jako jeden z najlepszych książąt ruskich okresu rozbicia dzielnicowego. Po
klęskach ponoszonych w walce ze Złotą Ordą i po kolejnych najazdach tatarskich
(1259–1260), przystąpił on do odbudowy zniszczonych miast i budowy nowych warowni, które miałyby chronić ludność przed zagrożeniem ze wschodu (Papée 1924,
Podhorodecki 1993).
Jedną z tych warowni był Lwów, wybudowany na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących z Krakowa na wschód do Kijowa i nad Morze Czarne oraz
z Litwy przez Halicz do Mołdawii i na Bałkany. Gród ten powstał w szerokiej bramie
na pograniczu wyżynnych krain geograficznych Podola i Roztocza Lwowsko-Tomaszowskiego, wniesieniami Gołogór i Woroniaków (do 470 m n.p.m.) rozciętych głębokimi jarami. Od północy naturalną linię obrony stanowiło bagniste Pobuże (ryc. 1).
W połowie XIII wieku gród otaczały gęste lasy bukowo-dębowo-grabowe. Nowa warownia otrzymała nazwę Lwów, od imienia najstarszego syna księcia Daniła – Lwa.
Za twórców grodu uważa się ojca i syna. Książę Lew budował miasto według planów
i zamysłów ojca i objął go we władanie prawdopodobnie już w 1250 roku. Natomiast
pierwsza historyczna wzmianka o grodzie pochodzi z latopisu halicko-wołyńskiego
z 1256 roku (Podhorodecki 1993, Ostrowski 1997; ryc. 2).

w skład Rzeczypospolitej, nazwę tę uogólniono i zaczęto stosować do rubieży, gdzie była na dalekich rozległych stepach kraina Kozaków i najazdów tatarskich (Staszewski 1948).
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Początki miasta były dramatycznie trudne. Lwów, który we wczesnym średniowieczu był jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast Rusi Czerwonej (zamienna
nazwa Rusi Halickiej), przeżywał wówczas kilkakrotne najazdy tatarskie pustoszące
miasto (Papée 1924, Podhorodecki 1993).
W roku 1323 wygasła dynastia Romanowiczów. Ostatni książęta z tej linii: Andrzej i Lew II umarli nagle, najprawdopodobniej otruci przez bojarów. Tę polityczną pustkę wykorzystał Bolesław Trojdenowicz z mazowieckiej linii Piastów. Wstąpił
on na tron, przyjmując prawosławie i ruskie imię Jerzego II. Nowy władca związany
przez koligacje rodzinne z Polską, a tym samym z kulturą łacińską, popadł w konflikt
z wszechwładnymi bojarami. W walce z nimi Jerzy II szukał sojuszników w Polsce
i na Węgrzech. We Lwowie znalazł też poparcie wśród nowych osadników – katolickich Niemców. Jerzy II najprawdopodobniej zabezpieczył dziedziczenie tronu w razie
swojej bezpotomnej śmierci na zjeździe w Wyszehradzie w 1339 roku, czyniąc dziedzicem Rusi polskiego króla Kazimierza Wielkiego. W kwietniu 1340 roku Jerzy II
został otruty przez bojarów. Był to wyraz ich ogromnej niechęci do tego władcy, który
nie szanował ich praw, wywyższał inne nacje, głównie Niemców i Czechów, i chciał
zmienić prawo i wiarę (Podhorodecki 1993).
Po śmierci Jerzego II Ruś Halicka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji politycznej. Rozdarta wewnętrznie stała się też obiektem politycznych rozgrywek pomiędzy Węgrami, Polską i Litwą. Kazimierz Wielki, wykorzystując prawa do spadku po
zmarłym kuzynie Bolesławie – Jerzym II, wyruszył ze zbrojną wyprawą w 1340 roku,
zajmując Ruś Halicką z miastem Lwowem. Dla Lwowa, pustoszonego przez najazdy
litewskie i tatarskie, były to kolejne trudne lata. W roku 1356, na mocy przywileju
Kazimierza Wielkiego, Lwów otrzymał prawo magdeburskie, otwierając tym samym
nowy rozdział w historii. Lwów posiadał szeroką autonomię administracyjną i sądowniczą. Określona została też jego struktura. Po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370
roku, przez krótki okres, miasto znalazło się w granicach Węgier. Ostatecznie w roku
1387 królowa Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego, przyłączyła Lwów do Polski.
Wkrótce król Władysław Jagiełło przybył na Ruś i do Lwowa, gdzie został przychylnie przyjęty przez tamtejszą ludność. W roku 1389 wydał ważny dla miasta królewski dokument, który zawierał deklarację, że:
Lwów i ziemia lwowska nigdy żadnemu księciu ani panu oddane nie będą, ale po wieczne czasy
z koroną królestwa polskiego nierozdzielną stanowić będą całość, aby pod tą opieką trwale się
pokrzepiły (Papée 1924, str. 35).

Ta nierozerwalność z Koroną trwała do I rozbioru w 1772 roku. Okres Jagielloński to dobry czas dla Lwowa. Nastąpiła wówczas zupełna przebudowa miasta. Położenie na szlaku handlowym sprzyjało szybkiemu rozwojowi gospodarczemu. Prawo
do osiedlania się w mieście otrzymali jeszcze Ormianie, Grecy i Żydzi. Na początku XV wieku dobrze rozwinięte było rzemiosło, odnotowano 28 różnych jego gałęzi.
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W okolicy Lwowa zakładano polskie i ruskie folwarki, które rozwinęły się w spore
osady, a z czasem stały się dzielnicami miasta (Ostrowski 1997).
Przebudowa Lwowa rozpoczęła się pod koniec XIV wieku. Rozwój miasta był
bardzo dynamiczny. Już z początkiem XV wieku Lwów posiadał bruki, wodociągi, kanalizację, łaźnię miejską, szpitale i przytułki. Wśród patrycjatu dominowali w owym
czasie Czesi i Niemcy, rosła jednak liczba ludności polskiej, ormiańskiej i żydowskiej,
a nawet francuskiej. Wśród ziemian, mających w mieście swoje rezydencje, przeważali
Rusini, którzy stopniowo ulegali polonizacji (Chanas, Czerwiński 1992, Podhorodecki 1993). O mieszance etnicznej i religijnej późnośredniowiecznego Lwowa doskonale
świadczyła architektura sakralna. Dobrze ufortyfikowany Lwów odpierał najazdy tatarskie, które pustoszyły południowo-wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Dynamiczny
rozwój gospodarczy miasta, który wyraźnie wpływał na zamożność jego mieszkańców,
w drugiej połowie XV wieku uległ wyraźnemu zahamowaniu. Zdobycie Konstantynopola przez Turków w 1453 roku oraz niepowodzenie czarnomorskiej wyprawy Jana
Olbrachta w 1497 roku miały bardzo negatywne skutki dla Lwowa. Upadł przede
wszystkim handel wschodni, rujnując fortuny lwowskich kupców, które stanowiły
podstawę zamożności miasta. Kolejne klęski spadły na miasto w 1527 i 1571 roku. Były
to pożary, które zniszczyły całą gotycką jego zabudowę (Papée 1924, Podhorodecki 1993).
Wkrótce jednak nadeszły lata dynamicznego odrodzenia Lwowa. Okres ten,
trwający do połowy XVII wieku, w historii miasta nazywany jest „złotym wiekiem”.
Sprzyjającą okolicznością był okres względnego spokoju politycznego w Rzeczpospolitej, co miało korzystny wpływ na rozwój gospodarczy całego państwa. Nastąpiła
kolejna odbudowa miasta. Powstał Lwów renesansowy z jednym z najpiękniejszych
rynków ówczesnej Europy. W wielokulturowym społeczeństwie Lwowa omawianego
okresu o przynależności do określonej grupy decydowała religia. Katolicy niezależnie od pochodzenia wchodzili w skład społeczności polskiej. Wyznawcy prawosławia,
systematycznie wzmacniani elementem greckim i wołoskim, należeli do nacji ruskiej.
Tylko wśród ludności ormiańskiej i żydowskiej odrębność religijna pokrywała się
z narodową. Reformacja we Lwowie nie była tolerowana. Okresowi świetności jednego z najważniejszych miast ówczesnej Rzeczpospolitej położyła kres trwająca ponad
sto lat epoka najazdów i wojen, którą w 1648 roku rozpoczęło oblężenie przez dwustutysięczną armię tatarsko-kozacką pod wodzą Chmielnickiego. Rajcy miejscy uciekali
się do okupów, które w dużym stopniu oszczędzały samo miasto, ale skutecznie rujnowały jego skarbiec, prowadząc do wyraźnego ubożenia mieszkańców. W tych trudnych
czasach Lwów był ważnym centrum strategii wojennej całego państwa. To wtedy powstało określenie utrwalające związki Lwowa z Polską: Leopolis Semper Fidelis. Miasto
zyskało miano politycznej, bohaterskiej stolicy Rzeczpospolitej.
Królewskim wyróżnieniem dla Lwowa były śluby Jana Kazimierza złożone podczas
najazdu szwedzkiego przed obrazem Matki Boskiej w lwowskiej bazylice archikatedralnej w 1656 roku. Król zapowiadał wówczas liczne reformy społeczne w całym państwie.
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Lwów za zasługi wojenne otrzymał zatwierdzony przez sejm w Warszawie w 1658
roku dyplom szlachectwa, równający miasto w przywilejach z Krakowem i Wilnem.
Nobilitacja ta przyznawała wprawdzie pewne prawa honorowe mieszczanom i pozwalała im na nabywanie dóbr ziemskich, ale prerogatywy szlacheckie zostały zastrzeżone
dla osób, które zrezygnują z tzw. niskich zajęć, jak handel i rzemiosło. Warunek ten
miał bardzo niekorzystne skutki i w rezultacie negatywnie wpłynął na stosunki ekonomiczne i społeczne w wielonarodowościowej i wielokulturowej strukturze demograficznej miasta (Papée 1924). Ludność Lwowa w połowie XVII wieku wynosiła blisko
30 tys. – więcej niż w Krakowie (Papée 1924, Mękarski 1982, Ostrowski 1997).
Wiek XVIII rozpoczęły kolejne wojny i obce najazdy. W 1704 roku, podczas wojny północnej, do Lwowa wkroczyły wojska szwedzkie Karola XII, dokonując ogromnych zniszczeń. Lwów popadł w ruinę, a liczba ludności zmalała do 20 tys. Zbliżał się
koniec militarnego i politycznego znaczenia Lwowa dla Rzeczpospolitej. Warto przytoczyć obraz miasta z tego okresu przedstawiony przez Wiczkowskiego (1907, str. 18):
Lwów w XVIII w. smutny przedstawia widok ruiny i zaniedbania. Baszty walące się mury
w wielu miejscach poprzerywane, pozbawione ganków i wchodów. Znikły dawne wśród rynku składy, bogatymi zapełnione towarami, znikły ożywione bazary i kramy, przemysł i handel
podupadł zupełnie. Ulice i place zalegały kupy gnoju i śmiecia, bruki rozpłynęły się w błocie,
gdzieniegdzie tylko właściciele domów własnym oczyszczali je kosztem. Szczupłe dochody
miasta szły w dodatku na utrzymanie stojących załóg wojskowych, zaczem kasa miejska ciągłemi świeciła pustkami.

Te trudne lata nie zahamowały jednak rozwoju architektonicznego i kulturalnego
miasta. Przez cały wiek XVII i XVIII budowano kościoły (fot. 1 i 2). Wznoszono je na
przedmieściach, tworząc tym samym ramy przyszłej rozbudowy urbanistycznej (ryc. 3)
Upadek Lwowa miał swoje niekorzystne odbicie w szkolnictwie. W XVIII wieku wyraźnie obniżył się poziom oświaty. Wprawdzie w roku 1661 istniejące Kolegium Jezuickie otrzymało od króla Jana Kazimierza akt fundacyjny Akademii czyli Uniwersytetu,
ale uczyła się tam głównie młodzież szlachecka. Całe szkolnictwo polskie nie nadążało
za prądami Oświecenia, utrzymując stare scholastyczne metody nauczania (Podhorodecki 1993).
Sytuacja polityczno-społeczna i gospodarcza w drugiej połowie XVIII wieku
prowadziła do nieuchronnego upadku państwa. Z wielkich miast Rzeczypospolitej –
Lwów jako pierwszy dostał się pod obce panowanie. Przez 432 lata w swojej 520-letniej
historii na dobre i złe złączony był z dziejami Królestwa Polskiego.
Do królewskiego miasta, we wrześniu 1772 roku na mocy pierwszego rozbioru
Polski, wkroczyło wojsko austriackie. Lwów został stolicą utworzonej przez austriackiego zaborcę prowincji (kraju) nazwanej Królestwem Galicji i Lodomerii, w nawiązaniu do księstw ruskich Halicza (Galicja) i Włodzimierza (Lodomeria). Austriacy
od razu przystąpili do reformy administracyjnej terenów dawnej Rzeczypospolitej.
Zniesiono urzędy wojewody, kasztelana i starosty. Jako miasto stołeczne został Lwów
siedzibą naczelnych władz kraju i metropolią trzech katolickich arcybiskupstw. Dnia
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6 lutego 1789 roku cesarz Józef II wydał dla miasta rozporządzenie, w którym zachowane zostały stare przywileje nadane przez królów polskich, a zwłaszcza te dotyczące
utrzymania dóbr ziemskich. Powołano Najwyższy Sąd Gubernialny oraz Galicyjski
Sejm Stanowy. Językiem urzędowym został niemiecki. Do miasta licznie zaczęli napływać Austriacy i Czesi, którzy stanowili główną grupę urzędniczą (Podhorodecki
1993, Buraczyński 2008).
Podniesienie Lwowa do rangi stolicy Galicji otworzyło nowy okres w jego historii.
Nowa władza spowodowała też zmianę charakteru miasta. Usuwane były sukcesywnie
fortyfikacje. Lwów stracił charakter warowni, co spowodowało przełom w jego rozwoju terytorialnym. Jedną z pierwszych decyzji cesarza była likwidacja 25 kościołów
i siedmiu cerkwi. Opuszczone budynki przeznaczono na inne funkcje (szkoły, teatry,
magazyny, koszary, a nawet więzienia). Powołując w 1784 roku Uniwersytet, cesarz
przyczynił się do odbudowy życia naukowego w mieście. Uczelnia ta, tzw. Uniwersytet
Józefiński, miała wypełnić lukę po skonfiskowanej wraz z zakonem Akademii Jezuickiej. W roku 1805 zlikwidowano Lwowski Uniwersytet, powołując Liceum związane
z Akademią Krakowską. W roku 1817 cesarz Franciszek I ponownie powołał trójwydziałowy niemiecki uniwersytet we Lwowie. Pierwszy okres nowych rządów rozpoczął
brutalny proces germanizacji. Wynarodowienie miejscowej ludności było głównym celem zaborcy (Wiczkowski 1907, Buraczyński 2008).
Mimo tych zabiegów, Lwów obok Krakowa, stanowił centrum życia narodowego
Polaków. Już w pierwszym okresie zniewolenia zaczęto wydawać polską prasę. W latach 1792–1798 ukazywał się „Dziennik Patriotycznych Polaków” redagowany przez
Wawrzyńca Surowieckiego, od roku 1811 wychodziła „Gazeta Lwowska”, a od 1916
roku „Pamiętnik Lwowski”. Najważniejszym jednak wydarzeniem było utworzenie,
z inicjatywy hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, w 1817 roku Biblioteki
i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W roku 1815 pisał on:
Od dawna leży mi na sercu i w myśli żebym po sobie zostawił pamiątkę mojemu narodowi.
Bóg widzi, żem rozczulony i zajęty jedynie chęcią bycia użytecznym i po mojej śmierci mojemu
narodowi. Chodzi mi o tę bibliotekę jak o córkę jedynaczkę na wydaniu, której bym na los nie
chciał odumrzeć ( Janicki 1990, str. 29).

Instytucja ta została umieszczona w odrestaurowanych budynkach poklasztornych Karmelitanek Trzewiczkowych. Oprócz Ossolineum, ważną rolę w życiu kulturalnym Lwowa spełniał Teatr Lwowski, który od 1776 roku działał w poklasztornych
budynkach zakonów Jezuitów i Franciszkanów. W roku 1842, dzięki hojnej fundacji Stanisława Skarbka, teatr otrzymał nowy budynek, który od nazwiska fundatora zyskał nazwę „Skarbkowski”. Na przełomie 1818 i 1819 roku Walenty Chłędowski
założył we Lwowie Towarzystwo Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej.
Celem tej organizacji było krzewienie wiedzy o literaturze polskiej, przeciwdziałając
w ten sposób wynaradawianiu młodego pokolenia Polaków. Działaczami Towarzystwa
byli m.in. pisarze i poeci: Stanisław Jachowicz, Aleksander Fredro, August Bielowski.
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Rozwój polskiego życia kulturalnego we Lwowie w tym czasie przyczynił się w dużym
stopniu do polonizowania ludności ukraińskiej, a szczególnie jej inteligencji ( Janicki
1990, Buraczyński 2008).
W roku 1848, zwanym Wiosną Ludów, przez Europę przetoczyła się fala konspiracyjnych ruchów narodowościowych. Wśród zniewolonych narodów budziło się poczucie odrębności narodowej. Wypowiadając się w imieniu obywateli Lwowa, polski
prawnik, działacz polityczny Franciszek Smolka, w marcu 1848 roku wniósł petycję do
cesarza Austrii, domagając się praw narodu polskiego do autonomii. Żądał wprowadzenia języka polskiego do szkół i urzędów, zniesienia pańszczyzny, usunięcia cenzury,
zastąpienia obcych urzędników Polakami oraz utworzenia wojska narodowego. Miesiąc później do cesarza udała się delegacja złożona z Polaków, Rusinów i Żydów, której
celem było przedstawienie żądań autonomii dla miasta i całej Galicji (Mękarski 1982,
Podhorodecki 1993). W odpowiedzi rząd austriacki wprowadził polityczne represje w
duchu „dziel i rządź”. Władze rozwiązały polskie organizacje, gwardię narodową, zawiesiły szereg czasopism, zaostrzono cenzurę. Upadł obóz demokratyczny, przewagę
zyskali konserwatyści, którzy rezygnując z haseł niepodległościowych zabiegali tylko o autonomię. W roku 1848, najprawdopodobniej za sprawą generała austriackiego, spłonęła Biblioteka Uniwersytecka. Był to ogromny cios zadany kulturze polskiej.
W połowie XIX wieku Austria stanęła w obliczu bardzo poważnych problemów wewnętrznych, jak też międzynarodowych. Z jednej strony musiała zmagać się z narastającą i coraz lepiej zorganizowaną świadomością narodową nie tylko Polaków, z drugiej zaś strony monarchię wyraźnie osłabiły klęski w wojnach z Francją i Piemontem
w 1859 roku oraz Prusami w roku 1866.
W tej skomplikowanej sytuacji należało szukać liberalnych rozwiązań w stosunku
do narodów, które wchodziły w skład monarchii habsburskiej. Namiestnikiem cesarskim w Galicji, a później austriackim ministrem spraw wewnętrznych został Polak,
hrabia Agenor Gołuchowski. Jako wysoki urzędnik państwowy i ulubieniec cesarza,
pilnował głównie interesów monarchii. Jako Polak musiał liczyć się z żądaniami własnego narodu i bardzo zręcznie prowadził politykę w kierunku zmiany ustrojowej
struktury monarchii. Wyrazem tego był tzw. cesarski dyplom październikowy z 1860
roku zapowiadający ustrój konstytucyjny dla Galicji. Rok później Lwów został siedzibą krajowego Sejmu Galicyjskiego. Swoją działalność na rzecz polskiej sprawy narodowej, ale już na gruncie parlamentaryzmu austriackiego, kontynuował jeden z najwybitniejszych polityków tego okresu – demokrata, bohater Wiosny Ludów, Franciszek
Smolka (Mękarski 1982, Buraczyński 2008).
Przełom lat 1867 i 1868 dla Galicji i Lwowa był ważnym okresem. W grudniu 1867
roku rząd austriacki uchwalił liberalną konstytucję. Cesarstwo stało się Monarchią
Austro-Węgierską. Przekształcenie Cesarstwa w państwo dualistyczne spotkało się
z rozczarowaniem, głównie Polaków spodziewających się większych zmian. Najważniejszą sprawą było rozszerzenie autonomii dla Galicji. Efektem działalności Towarzy17
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stwa Narodowo-Demokratycznego, założonego w 1860 roku, było uznanie języka polskiego za język urzędowy. Kolejnymi etapami rozszerzającymi autonomię zajmował
się Sejm Krajowy. Już w 1870 roku przyjęto nowy statut miasta Lwowa, przywracający
mu pełny samorząd, na czele którego stał prezydent wybierany na trzy lata. Statut ten
obowiązywał do końca I wojny światowej, a urzędy prezydentów Lwowa piastowali
wyłącznie Polacy. Byli to ludzie wszechstronnie wykształceni i doskonali organizatorzy, dla których rozwój miasta oraz jego ranga były sprawą najważniejszą (Papée 1924,
Podhorodecki 1993, Buraczyński 2008).
W roku 1871 dokonano reformy administracyjnej miasta. Ulicom i placom przywrócono polskie nazwy (fot. 3). Do rozwoju przestrzennego Lwowa, ożywienia gospodarczego, a także wzrostu liczby ludności wyraźnie przyczyniła się budowa kolei
w latach 1860–1870. Pod rządami Polaków w latach 1870–1914 Lwów przeżywał kolejny okres swojej świetności (Podhorodecki 1993).
Rozwój przestrzenny Lwowa był dość chaotyczny, jednak samo centrum przebudowywano z rozmachem według określonej koncepcji, wprowadzając style architektoniczne ówczesnych miast Europy. Na przełomie wieków panowała secesja na wzór
wiedeńskiej, powstawały też piękne budynki w stylu neorenesansu francuskiego, a na
początku XX wieku zakończono zasklepianie rzeki Pełtwi, nad którą powstała jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic miasta – Wały Hetmańskie, z jednej strony
ograniczone Placem Mariackim, z drugiej zaś wspaniałą eklektyczną sylwetką gmachu teatru-opery według projektu Zygmunta Gorgolewskiego, oddanego do użytku
w roku 1901 (fot. 4). W okresie samorządowym powstało wiele budynków użyteczności publicznej. Do aktywizacji życia gospodarczego przyczyniły się wystawy krajowe
organizowane od roku 1877 (Wiczkowski 1907, Podhorodecki 1993).
Odradzało się życie narodowe, którego przejawem była m.in. inicjatywa Franciszka Smolki dotycząca usypania kopca Unii Lubelskiej dla uczczenia trzechsetnej
rocznicy przypadającej w 1869 roku (kopiec sypano do 1900 roku). We Lwowie obchodzono wszystkie ważne rocznice związane z historią Polski. Podczas drugiej wystawy
krajowej, w setną rocznicę bitwy pod Racławicami, w roku 1894, udostępniono do
zwiedzania Panoramę Racławicką pędzla Wojciecha Kossaka i Jana Styki. Pięćdziesiątą rocznicę śmierci wieszcza narodowego Adama Mickiewicza uczczono odsłonięciem
pomnika dłuta Antoniego Popiela w 1905 roku (fot. 5). Na przełomie wieków Lwów
otrzymał także inne liczne pomniki: Jana Kilińskiego (1894), Jana III Sobieskiego
(1896), Aleksandra Fredry (1897), Bartosza Głowackiego (1906), Kornela Ujejskiego
(1901), Agenora Gołuchowskiego (1901), Franciszka Smolki (1912). Trzy z nich po
II wojnie światowej zostały przewiezione do Polski. A. Fredro stanął we Wrocławiu, Jan III Sobieski w Gdańsku, a K. Ujejski w Szczecinie (Chanas, Czerwiński 1992,
Ostrowski 1997).
W dobie autonomii bardzo wyraźnie zmieniała się struktura demograficzna miasta. W roku 1869 liczba ludności wynosiła 87 109, w roku 1900 było 149 551 mieszkań18
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ców, a tuż przed wybuchem I wojny światowej (w 1913 roku), ludność Lwowa liczyła
już 212 030 osób. W strukturze wyznaniowej rzymsko-katolicy stanowili 52%, osoby
wyznania mojżeszowego 29%, greko-katolicy 14–19%, a inni – głównie ewangelicy –
2%. Język polski jako ojczysty podawało 85% mieszkańców (w tym także ludność żydowska – ponieważ władze austriackie nie uznawały języka jidysz), ruski (ukraiński)
10,8%, niemiecki 3% (Buraczyński 2008). Polonizowały się liczne rodziny niemieckie
i czeskie. Lwów doby autonomii cechowała dominacja kultury polskiej, miasto charakteryzowało się niezwykłą aurą, która przyciągała ludzi nie tylko z terenów dawnej Rzeczpospolitej. Za Podhorodeckim (1993, str. 128) warto przytoczyć wypowiedź
ukraińskiego działacza Eugeniusza Ołeśnyckyego, który tak charakteryzował Lwów
końca XIX wieku:
W jesieni 1878 roku Lwów przedstawiał się prawie czysto polskim miastem. Wszystkie urzędy – polskie, szkoły i uniwersytet – polskie, teatr – polski, napisy wszędzie polskie. Handel
w rękach Polaków i Żydów, którzy manifestowali także pod względem narodowym jako Polacy. Mowa wszędzie polska, w sklepach, restauracjach i kawiarniach mówili po polsku także
Rusini. Ta nieliczna ludność ukraińska, która była w mieście, kryła się gdzieś po zakątkach,
a na zewnątrz nie było jej widać. Ilościowo najwięcej było ukraińskiego elementu w najniższych
robotniczych warstwach, między służbą domową i kamienicznymi stróżami.

Swobody obywatelskie związane z przyznaniem autonomii miały swoje odbicie
we wszystkich sferach życia. Na uwagę zasługuje dynamiczny rozwój szkolnictwa we
Lwowie w tym okresie. W stosunku do lat siedemdziesiątych XIX wieku liczba szkół
w roku 1913 była ponad dwukrotnie wyższa. We Lwowie działały 43 szkoły publiczne
ludowe (podstawowe) i 20 prywatnych oraz 15 średnich szkół publicznych, siedem
polskich, dwie ukraińskie, dwie szkoły realne polskie, cztery polskie seminaria nauczycielskie oraz 18 szkół prywatnych, spośród których kilka miało charakter wyznaniowy:
seminarium katolickie, greckokatolickie, szkoła rabinów i seniorat gmin ewangelickich
(Buraczyński 2008).
Życie naukowe koncentrowało się w zreformowanym w 1870 roku Uniwersytecie,
gdzie w 1894 roku otworzono Wydział Lekarski. W ten sposób Uniwersytet Lwowski
stał się czterowydziałowym, nowoczesnym uniwersytetem europejskim, nawiązując
do idei Wilhelma Humboldta. Szkoła Politechniczna założona w 1874 roku w ciągu
trzech lat przekształcona została w Politechnikę Lwowską. W 1877 roku otrzymała
nową siedzibę w pięknym secesyjnym gmachu według projektu prof. Juliana Zachariewicza, późniejszego rektora uczelni. We Lwowie działało ponadto kilka placówek
naukowych o statusie szkoły wyższej. Były to: Akademia Handlowa (od 1899 roku),
Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem (1856), Krajowa Szkoła Gospodarstwa Lasowego (1874), Akademia Weterynaryjna (1881), Wyższa Szkoła Przemysłowa
(1891). W roku 1854 powstało we Lwowie Towarzystwo Muzyczne, późniejsze Konserwatorium, którego pierwszym dyrektorem był Karol Mikuli, uczeń Fryderyka Chopina (Wiczkowski 1907).
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Lata autonomii sprzyjały powstawaniu we Lwowie różnego rodzaju stowarzyszeń
i organizacji: finansowych, gospodarczych, kulturalnych, oświatowych, naukowych
i religijnych. Pod koniec XIX wieku powstawały we Lwowie pierwsze organizacje
sportowe. Najbardziej znany był Związek Polskich Towarzystw Gimnastycznych
„Sokół” założony w roku 1867 przez Antoniego Durskiego. Powstawały też pierwsze
drużyny skautowe. Twórcą tego ruchu był Andrzej Małkowski, a pierwszy numer polskiego pisma „Skaut” ukazał się w 1911 roku.
Po roku 1870 we Lwowie ukazywało się bardzo wiele polskiej prasy. Były to dzienniki, takie jak: „Gazeta Narodowa”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Lwowska” oraz wiele
innych periodyków, np. „Przewodnik Naukowy i Literacki”, „Kosmos”, „Prawnik”,
„Ekonomista”, „Kwartalnik Historyczny”. Wychodziły też pisma ludowe: „Wieniec”,
„Pszczółka”, „Chata”, „Nowiny”. Łącznie wydawano 38 tytułów różnego rodzaju czasopism, wśród nich niemiecko-, czesko- i ukraińsko-języczne (Podhorodecki 1993).
Bardzo ważną rolę w życiu narodowym i kulturalnym Polaków pełniły archiwa,
biblioteki, muzea, teatry i galerie sztuki. Placówki te zakładane były przeważnie przez
prywatnych kolekcjonerów i fundatorów. W Zakładzie Narodowym Ossolińskich,
(obejmującym również Bibliotekę im. Ossolińskich) oraz w Muzeum im. ks. Lubomirskich pracowali wybitni pisarze, jak np. Wincenty Pol, Walery i Władysław Łozińscy.
Powstały też prywatne biblioteki (Pawlikowskich, hrabiego Wiktora Baworowskiego
oraz Poturzycka założona przez hrabiego Tytusa Dzieduszyckiego), które zgromadziły bardzo wiele cennych rękopisów oraz dzieł polskich i obcych z różnych dziedzin
wiedzy. Udostępniane do zwiedzania były też prywatne kolekcje, z których na uwagę
zasługują zbiory malarstwa i innych dzieł sztuki: prof. Władysława Łozińskiego, hrabiego Leona Pinińskiego, prof. Włodzimierza Łukasiewicza, Heleny Budzanowskiej,
dr. Józefa Weigla. W roku 1907 z inicjatywy władz samorządowych miasta powstała
Lwowska Galeria Malarstwa i Rzeźby z siedzibą w Pałacu Łozińskich, gdzie mieści się
do dzisiaj. Są to bardzo bogate zbiory sztuki (malarstwo i rzeźba) – polskie i europejskie, zwane niekiedy „Lwowskim Luwrem” (Wiczkowski 1907, Janicki 1990, Ostrowski 1997). Muzea lwowskie stanowiły również ważną wizytówkę miasta. W roku 1874
otwarte zostało Miejskie Muzeum Przemysłowe z inicjatywy prof. Zachariewicza.
Sławą cieszyło się Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich otwarte w 1880 roku,
placówka ta miała też swoje wydawnictwo. W 1907 roku otwarto Polskie Muzeum
Szkolne.
Swój dobry okres przeżywał polski teatr lwowski. Teatr Skarbkowski po 50 latach użytkowania w 1892 roku zawiesił swoją działalność, głównie ze względu na zły
stan budynku. Oddany do użytku w 1901 roku nowy wspaniały gmach tego teatru
wpłynął na rozwój opery i baletu. Wiele znanych nazwisk pojawiało się wówczas na
plakatach (Irena Solska, Ludwik Solski, Kazimierz Kamiński, Jadwiga Mrozowska,
gościnnie Helena Modrzejewska, Wanda Siemaszkowa, wśród artystów operowych
Adam Didur, Ada Sari i wiele innych). Swoją karierę muzyczną zaczynali tutaj m.in.:
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Ludomir Różycki i Stanisław Niewiadomski oraz Mieczysław i Adam Sołtysowie
(lwowscy kompozytorzy i pedagodzy lwowskiego konserwatorium). W roku 1902 powstała Lwowska Filharmonia. We Lwowie tworzyło wielu znakomitych poetów, pisarzy i publicystów, wśród nich Jan Kasprowicz, Władysław Orkan, Władysław Bełza.
Przez jakiś okres mieszkały, pracowały i zmarły tutaj: Maria Konopnicka i Gabriela
Zapolska, działał też słynny aptekarz Ignacy Łukasiewicz, twórca polskiego przemysłu naftowego, wynalazca lampy naftowej (Podhorodecki 1993).
Na początku XX wieku Lwów stał się ważnym ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego i wojskowego, do którego zjeżdżano z zaborów pruskiego i rosyjskiego. Tu też kształtowały się nowoczesne partie polityczne. W roku 1909 zaczęły się
tworzyć, pod wodzą Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, organizacje takie jak Polski Związek Strzelecki, Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe
i inne, stanowiące zalążek przyszłego wojska polskiego. Ze Lwowem związani byli bohaterscy dowódcy wojskowi: Józef Haller, Edward Rydz-Śmigły, Władysław Sikorski,
Czesław Mączyński i inni. Ożywieniu ruchu niepodległościowego sprzyjała sytuacja
polityczna na świecie (klęska Rosji w wojnie z Japonią, rewolucja 1905). Narastało
przekonanie, że wojna pomiędzy zaborcami jest nieunikniona, a to rodziło nadzieję na
odzyskanie niepodległości. Fryderyk Papée tak pisze o tym okresie:
Zawrzała więc praca we Lwowie, a stąd rozszerzyła się na cały zabór austriacki. Lwów
w tym czasie stał się prawdziwie sercem i mózgiem Polski. Stąd wychodziła wszelka inicjatywa
i wszelkie poczynania niepodległościowe. Stąd wyszło nowe pokolenie, które miało wziąć czynny udział w budowie państwa polskiego. Należy podkreślić, że pierwszą, która wniosła inicjatywę w kierunku realnej pracy nad zdobyciem niepodległości i hasło niepodległości wysunęła na
czoło życia narodowego, była młodzież lwowska (Papée 1924, str. 261).

Lwów jako główny ośrodek jednoczący ziemie polskie określany był przez wielu
„polskim Piemontem”. Stawał się też nim dla Ukraińców, którzy dążyli do stworzenia
własnego narodowego państwa. Nakładanie się tych sprzecznych interesów dwu społeczności, od wieków związanych z jednym miastem, stało się zalążkiem przyszłego
wielkiego dramatu, który narastał stopniowo jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Rozbudzenie świadomości narodowej Ukraińców związane było m.in. z napływem inteligencji ukraińskiej z Rosji po roku 1905. Sprzyjało to powstawaniu narodowych stowarzyszeń ukraińskich i całego ruchu nacjonalistycznego (Podhorodecki 1993).
Cztery lata I wojny światowej były dla Lwowa bardzo trudne. Działania wojenne
przyczyniły się do kolejnego wyniszczenia materialnego i politycznego miasta. Jesienią
1918 roku rozpad monarchii Habsburgów był przesądzony. Cesarz Karol I, wydając
16 października manifest zapowiadający stworzenie państwa federacyjnego, usiłował
powstrzymać ten proces. Było jednak za późno, ponieważ zostały już bardzo rozbudzone dążenia większych narodów do utworzenia niezależnych od Wiednia państw.
Władze austriackie zapowiedziały podział Galicji na zachodnią (polską) i wschodnią (ukraińską). W ślad za tym dokonały bardzo niekorzystnej dla Polaków roszady
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wojsk. Oddziały złożone z Ukraińców przerzucono do Galicji Wschodniej, natomiast
oddziały z przewagą Polaków przeniesiono w głąb państwa. W nocy z 31 października
na 1 listopada 1918 roku Ukraińcy opanowali bez trudu koszary austriackie, zajmując
ratusz, pocztę, dworzec, gmach namiestnikostwa i banki. W obronie Lwowa stanęła
polska ludność cywilna, a także dzieci – Orlęta Lwowskie. Wojna polsko-ukraińska
o Lwów trwająca trzy tygodnie miała w dużym stopniu charakter bratobójczy. Po przeciwnych stronach stanęli żyjący od wieków obok siebie lwowianie, połączeni niekiedy
więzami rodzinnymi. Natarcie polskie nastąpiło 21 listopada. Ukraińcy wycofali się na
wschód. Miasto było wolne. Wolność została jednak okupiona śmiercią kilkuset jego
obrońców. Nie zakończyło to konfliktu zbrojnego z Ukraińcami na terenach Galicji
Wschodniej, który trwał do połowy 1919 roku. Potem nadeszła wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku. Lwów był stale zagrożony i stawiał najeźdźcom bohaterski opór.
W dowód uznania i podziwu za postawę Lwowa w latach 1918–1920, jako jedynemu
miastu w Polsce, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przyznał Order Virtuti Militari
(Podhorodecki 1993; ryc. 4)2.
Ustalenia pokojowego traktatu ryskiego z 18 marca 1921 roku w sprawie wschodniej
granicy Polski zostały definitywnie uznane przez Najwyższą Radę Koalicyjną dopiero
dwa lata później – 15 marca 1923 roku. Dla Lwowa była to ważna data, bo jako stolica
województwa stał się ponownie jednym z najważniejszych miast II Rzeczpospolitej.
Początki były trudne, ponieważ Lwów z działań wojennych wyszedł bardzo okaleczony w sferze zarówno materialnej, jak i duchowej. Odradzające się państwo polskie nie
było w stanie udzielić pomocy miastu, mimo tego że rola Lwowa w zjednoczeniu ziem
polskich była nie do przecenienia. Dzięki doświadczeniom okresu samorządowego,
ogromnemu zaangażowaniu i patriotyzmowi lwowiaków, miasto szybko podnosiło
się do nowego życia. Powstał Wielki Lwów, do którego sukcesywnie wracali starzy
mieszkańcy rozproszeni przez wojnę. W 1931 roku, liczba mieszkańców wynosiła już
312 tys., z czego Polacy stanowili 65%, Żydzi 23%, Ukraińcy 10%. Władze nad miastem
sprawował samorząd, którego głównymi zadaniami były: uchwalenie i pobieranie podatków, utrzymanie szkolnictwa podstawowego, organizacja opieki zdrowotnej, pomoc bezrobotnym, a także zapewnienie funkcjonowania całej złożonej infrastruktury
miasta. Już w roku 1921 Lwów był organizatorem Targów Wschodnich – kontynuacji
wystaw krajowych, które z czasem nabrały rangi imprezy międzynarodowej. Targi
organizowane były corocznie i decydowały o rozwoju gospodarczym miasta. Lwów
po odzyskaniu niepodległości stał się głównym ośrodkiem gospodarczym Polski południowo-wschodniej. Był siedzibą banków i instytucji ubezpieczeniowych, zarówUkraińcy: była to pierwotnie nazwa terytorialna a nie etnograficzna. Dziś powszechnie
przyjęta. Dragomanow w 1875 roku stworzył ukraińską partię na Rusi ongiś austriackiej, której
członkowie i zwolennicy nazywali się Ukraińcami. „Sami siebie nazywają Rusyn w języku
literackim Ukrainiec” (Staszewski 1948 str. 322).
2
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no państwowych, jak i prywatnych. O randze miasta świadczyło ulokowanie w nim
przedstawicielstw dyplomatycznych (konsulatów) wielu państw (Buraczyński 2008).
W latach trzydziestych we Lwowie panował ogromny ruch budowlany. Powstawały budynki użyteczności publicznej, nastąpił wzrost budownictwa mieszkaniowego, pojawiły się też piękne dzielnice willowe. W okresie międzywojennym Lwów był
bardzo ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. W 1929 roku rozpoczęła tu działalność rozgłośnia Polskiego Radia, stając się tym samym ważnym ośrodkiem twórczości
radiowej. Teatry lwowskie stały na bardzo wysokim poziomie. Muzea i galerie Lwowa wzbogacały swoje kolekcje. Powstała bardzo bogata kolekcja malarstwa polskiego
z obrazami Matejki, Malczewskiego, Fałata, Rodakowskiego i wielu innych. Powstawały stowarzyszenia plastyczne, literackie, muzyczne. Znane były lwowskie chóry.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje środowisko naukowe Lwowa skupione wokół istniejących uczelni. Największą był Uniwersytet, który po wojnie za patrona przyjął Jana Kazimierza, króla – fundatora uczelni. Kadra naukowa Lwowa pod względem liczebności ustępowała jedynie Warszawie. Uczelnie Lwowa były kuźnią kadr
dla wszystkich dziedzin życia odrodzonej Polski (Chanas, Czerwiński 1992, Podhorodecki 1993). O randze nauki lwowskiej decydowały wielkie szkoły naukowe, zwłaszcza matematyczna i filozoficzna Pracowali tu: Juliusz Kleiner – historyk literatury
i Rudolf Weigel – odkrywca szczepionki na dur plamisty.
Lwów dał Polsce całą plejadę znakomitych twórców kultury. Tworzyli tu Jan Parandowski, Leopold Staff, Karol Irzykowski, Kornel Makuszyński, Marian Hemar,
Józef Wittlin, Julian Żuławski, Teodor Parnicki, Stanisław Jerzy Lec i wielu innych.
Urodzili się we Lwowie i chodzili do szkół w okresie międzywojennym literaci: Zbigniew Herbert, Stanisław Lem, Jerzy Broszkiewicz, kompozytorzy: Wojciech Kilar,
Andrzej Kurylewicz, aktorzy: Adam Hanuszkiewicz, Wojciech Pszoniak, Henryk
Borowski. To tylko niewielka cząstka znakomitych nazwisk ze świata duchowego Polaków.
Lwów nigdy nie stracił swojego wielokulturowego i wielonarodowego charakteru.
Działały tu liczne organizacje oświatowo-kulturalne, polskie, ukraińskie i żydowskie.
W oświacie polskiej najważniejszą rolę odgrywały wydawnictwa: Ossolineum, Książnica-Atlas i Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych. W życiu kulturalnym
dominował teatr. Wysoki poziom zapewniały mu nazwiska wspaniałych reżyserów:
Leona Schillera, Wilama Horzycy i Janusza Warneckiego. Zespół aktorski należał do
najwspanialszych w Polsce (Podhorodecki 1993).
Wkroczenie Armii Czerwonej 22 września 1939 roku do Lwowa, a potem ponowne zajęcie miasta w 1944 roku przez Związek Radziecki, zakończyło 600-letni związek Lwowa z dziejami Polski, jej kulturą i nauką. Najlepiej historię miast opowiadają
cmentarze. Lwów ma takie magiczne miejsce na Łyczakowie. Jest to jedna z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii europejskich, założona w 1786 roku. Wędrując po
tej niezwykłej Łyczakowskiej dzielnicy za Styksem, którą po mistrzowsku przybliżył
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i utrwalił prof. Stanisław Nicieja (1998, 2011), można lepiej zrozumieć dramatyczne
i pogmatwane losy jednego z najważniejszych miast Europy Środkowej. Zmieniające
się nazwy miasta związane ze zmianą przynależności politycznej w regionie, świadczą
przede wszystkim o złożoności jego losów (Lwów, Lemberg, Lviw – Ruś Czerwona,
Galicja Wschodnia, Małopolska Wschodnia, Ukraina Zachodnia). Z Polską Lwów
związany był najdłużej i w jej historii zajmuje miejsce wyjątkowe.
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Ryc. 1. Ogólny widok Lwowa z drugiej połowy XIII w. Rekonstrukcja J. Bazarnika
(Podhorodecki 1993)

Ryc. 2. Pieczęć Rady Miejskiej z 1353 roku
(Podhorodecki 1993)
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Ryc. 3. Plan Lwowa z 1772 roku (Podhorodecki 1993)

Ryc. 4. Herb Lwowa z okresu
międzywojennego
(wg Wikipedii.pl, autor: Poznaniak)
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Fot. 1. Lwów – kościół św. Andrzeja – oo. Bernardynów i kolumna św. Jana z Dukli – widok
z początku XX wieku (archiwum autorki)

Fot. 2. Katedra św. Jury, siedziba metropolity grekokatolickiego
– widok z przełomu XIX i XX wieku (archiwum autorki)

Fot. 3. Lwów – ulica Akademicka, rok 1903 (archiwum autorki)
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Fot. 4. Lwów – Wały Hetmańskie i Teatr Wielki, rok 1920 (archiwum autorki)

Fot. 5. Lwów – pomnik Adama Mickiewicza, rok 1905 (archiwum autorki)
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2.
Nauki przyrodnicze i społeczne
w historii Uniwersytetu Lwowskiego

Geografia jako nauka została zdefiniowana dopiero na początku XIX wieku, a za jej
twórców uważa się dwu uczonych niemieckich: Aleksandra Humboldta i Karola Rittera, pierwszego uniwersyteckiego profesora geografii i kierownika Katedry Geografii
na Uniwersytecie w Berlinie założonej w 1820 roku. Geografia jako opisywanie świata ma swoje korzenie w starożytności. W uczelniach wyższych europejskich, również
we Lwowie, począwszy od średniowiecza były nauczane różne elementy wchodzące w
zakres całego systemu nauk geograficznych we współczesnym rozumieniu – głównie
w ramach historii naturalnej. Jest to termin archaiczny, stosowany do określenia wszelkich zmian zachodzących w przyrodzie. Obiektem zainteresowania była zarówno
przyroda ożywiona, jak też nieożywiona (skały i minerały). W przeszłości elementów
nauk o Ziemi nauczano w ramach fizyki i astronomii. Współpraca naukowa pomiędzy
lwowskimi geografami a przedstawicielami nauk społecznych rozwijała się w ograniczonym zakresie, głównie pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX. Stąd też
naukom społecznym poświęcono w rozdziale niniejszym mniej uwagi.
Szkolnictwo wyższe Lwowa ma swoją długą tradycję. Jako stolica Ziemi Lwowskiej był on nie tylko ważnym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym, lecz już
od XV wieku stawał się też ogniskiem oświaty w regionie. Pierwszą publiczną szkołę utrzymywaną przez miasto założono około 1400 roku przy kościele Panny Marii.
Po przeniesieniu stolicy arcybiskupstwa z Halicza do Lwowa zyskała ona miano metropolitalnej. Arcybiskup Grzegorz z Sanoka przyczynił się do tego, że stała się ona
kolonią Akademii Krakowskiej. W wieku XVI szkoła ta cieszyła się bardzo dobrą
opinią, a władze miasta dbały o wysoki poziom kadry nauczającej. Rektorzy szkoły
byli sprowadzani z Krakowa. Z zachowanych dokumentów niewiele można się jed-
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nak dowiedzieć o programach nauczania i ich treściach. Szkoła ta była ściśle związana z Kościołem. Stopniowo w wieku XVI wiedza humanistyczna zdobyta w szkole
metropolitalnej pozwalała uczniom na dalsze studia w Akademii Krakowskiej lub na
uniwersytetach zagranicznych, np. w Bolonii. W owym czasie lwowianie byli dumni
ze swojej szkoły, a szczególnie z jej związków z Krakowem. Mimo dobrej opinii szkoła lwowska zaczęła stopniowo tracić na znaczeniu wobec założonego przez Jezuitów
w 1608 roku Kolegium. Zakon ten sprowadził do Lwowa w 1584 roku ówczesny arcybiskup Dymitr Solikowski. Uczelnia jezuicka bardzo szybko się rozrastała i w krótkim
czasie liczyła 550 uczniów (Finkel, Starzyński 1894).
Przełom XVI i XVII wieku był bardzo trudnym okresem dla szkolnictwa wyższego w całej Europie. W związku z reformacją zaczęły upadać stare uniwersytety,
podupadła również Akademia Krakowska. Powstawały natomiast szkoły kalwińsko-protestanckie. Ostoją katolicyzmu stał się głównie zakon Jezuitów. W kolegiach prowadzonych przez ten zakon dominowała nauka łaciny. Studia odbywały się na poziomie niższym i wyższym. Na poziomie niższym koncentrowano się na nauce łaciny,
niewiele miejsca poświęcając innym naukom, a zwłaszcza przyrodniczym. Wyższy poziom obejmował 3 kursy zaliczane do filozofii. Rok pierwszy nazywano logiką, drugi
fizyką, trzeci metafizyką. Fizykę łączono z matematyką, astronomią i meteorologią.
Logikę wykładano na podstawie Arystotelesa, metafizykę dzielono zaś na ontologię,
kosmologię, psychologię, teologię naturalną i etykę. Po skończeniu tych trzech kursów
można było wstąpić na teologię.
Naukę we lwowskim Kolegium przerywały w XVII wieku zarazy morowe, wojny i oblężenie miasta przez Kozaków. W tych trudnych czasach Jezuici w obronie
katolicyzmu i polskości dążyli do przekształcenia Kolegium w Akademię równą Krakowskiej. Miało to przede wszystkim zablokować utworzenie we Lwowie akademii
schizmatycznej. Na mocy ugody hadziackiej (która nigdy nie weszła w życie) zawartej
pomiędzy Rzeczypospolitą, hetmanem zaporoskim i starszyzną kozacką w roku 1658,
przewidywano m.in. zrównanie praw religii rzymskokatolickiej i prawosławnej, Kozacy mieli prawo do dwu akademii. Jedna miała powstać w Kijowie, a druga w dowolnie
wybranym mieście. Warunek był taki, że tam, gdzie powstanie schizmatyczna uczelnia
żadna inna nigdy powstać nie może. Starania Jezuitów o przekształcenie Kolegium
w Akademię ułatwiał fakt istnienia już we Lwowie od XVI wieku szkoły prawosławnej
grecko-słowiańskiej (Finkel, Starzyński 1894).
W roku 1661 Jezuici uzyskali od polskiego króla Jana Kazimierza akt fundacyjny
Akademii czyli Uniwersytetu, który powoływał nową instytucję w prawach i przywilejach równych Akademii Krakowskiej. Sejm jednak nie zatwierdził tego aktu królewskiego. Przeciwna powołaniu uniwersytetu we Lwowie była sama Akademia Krakowska, a i wśród władz samego miasta Lwowa nie było też należytego zrozumienia dla
doniosłości faktu powołania uniwersytetu ze wszystkimi wydziałami i prawem nadawania stopni naukowych. Zatem, w świetle przedstawionych faktów, datę 20 stycznia
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1661 roku powołującą we Lwowie Uniwersytet, należy uznać za tylko symboliczną. Kolegium Jezuickie, umownie nazywane Akademią, kształciło nadal studentów, głównie
z rodzin szlacheckich, a liczba młodzieży pod koniec XVII wieku wynosiła 700. Jezuici
przebudowali i rozbudowali budynek szkolny i, nie bacząc na brak pozwolenia, wykładali fizykę, astronomię i anatomię. Nie zrezygnowali jednak przy tym ze starań o uznanie aktu erekcyjnego Jana Kazimierza, a to głównie z obawy przed rosnącą konkurencją
Pijarów na polu edukacyjnym (Finkel, Starzyński 1894). Dopiero król August III, dnia
10 kwietnia 1758 roku, zatwierdził dokument Jana Kazimierza w całości. Rok później,
papież Klemens XIII, bullą udzielił papieskiej aprobaty Akademii we Lwowie, ograniczając jednak nauczanie do gramatyki, filozofii, retoryki i teologii, z prawem nadawania stopni doktorskich jedynie z teologii i prawa kanonicznego. Akademia ta, prawnie
uznana za Uniwersytet, istniała zaledwie 14 lat, do kasaty zakonu Jezuitów w roku 1773.
Rząd austriacki w pierwszym okresie zaborów nie kontynuował tradycji uniwersyteckich Lwowa. Jako osobne uczelnie powstały: w 1773 roku Collegium Medicum
kształcące chirurgów oraz pijarskie Collegium Nobilium połączone z Collegium Theresianum zwane Akademią Stanową, której otwarcie nastąpiło w 1776 roku. Cesarzowa
Maria Teresa nosiła się już wtedy z zamiarem utworzenia we Lwowie uniwersytetu.
W obydwu szkołach językiem wykładowym była łacina. Dopiero jej syn, cesarz
Józef II, zrealizował plany matki i w roku 1784 odnowił tradycje uniwersyteckie Lwowa,
powołując uniwersytet z czterema wydziałami i gimnazjum. Powołanie wyższej uczelni miało na celu zapewnienie administracji austriackiej wykształconej kadry urzędniczej, księży i lekarzy. Językiem wykładowym na uniwersytecie była łacina, natomiast
urzędowym język niemiecki. Kadrę profesorską stanowili Niemcy i zniemczeni Czesi,
a także wykładowcy Akademii Zamojskiej. Akademię tamtą rozwiązano w roku powstania lwowskiej uczelni, która stała się tym samym jej duchowym spadkobierczynią
(Finkel, Starzyński 1894).
Uniwersytet, nazwany Józefińskim, miał być z założenia uczelnią nową, działającą według nowych idei nie nawiązujących do przeszłości. Dla potrzeb Uniwersytetu
wykorzystano budynki pojezuickie, ale główną część stanowił poklasztorny kompleks
ojców Trynitarów przy ul. Krakowskiej we Lwowie. Umieszczono tam sale wykładowe, laboratoria oraz bibliotekę (w nawie kościoła). Ogród księży Misjonarzy miał być
w przyszłości ogrodem botanicznym (nie zostało to nigdy zrealizowane). Uniwersytet
Józefiński składał się z Wydziałów: Teologicznego, Filozoficznego, Prawnego i Medycznego, a także Filozoficznego i Teologicznego Instytutu Ruskiego oraz wspomnianej już Biblioteki. Nauki przyrodnicze były wykładane na Wydziale Filozoficznym.
I tak na pierwszym roku studiów prof. Antoni Hiltenbrand wykładał historię naturalną razem z geografią fizyczną, technologią i rolnictwem. Ze względu na bardzo dużą
różnorodność wykładanych przedmiotów, Uniwersytet Lwowski z tamtego okresu
można uznać za „matkę” zarówno szkół technicznych, jak i rolniczych w Galicji (Finkel,
Starzyński 1894, Wiczkowski 1907).
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Nauki przyrodnicze wykładane były również na Wydziale Medycznym. Były
to: tzw. specjalna historia naturalna, botanika i chemia dla medyków jako podstawa dalszych studiów. Profesorem „specjalnej historii naturalnej” był Baltazar Hacquet – lekarz, badacz i uczony o niezwykle szerokich zainteresowaniach. Urodził
się w Bretanii w roku 1740, studiował w Paryżu i Ljublianie. Okres lwowski w jego
życiorysie naukowym zapisał się bardzo pozytywnie pomimo trudnego charakteru
uczonego, o czym donosiły kroniki uniwersyteckie. Pasją Profesora były wycieczki
o charakterze poznawczym po Karpatach Wschodnich. Podczas tych systematycznych wędrówek zbierał okazy mineralogiczne, botaniczne, czynił też obserwacje
o charakterze etnograficznym. Dzięki temu uważany jest za pioniera badań karpackich. Hacquet opisał, zgodnie z ówczesną metodyką naukową, znaczną część Galicji,
a swoje obserwacje zebrał w czterotomowym dziele Hacquets Neueste physikalisch-politische Reisen wydanym w Norymberdze w latach 1790–1796. Jest też autorem mapy
geologicznej Karpat Dackich i Sarmackich. W Uniwersytecie Józefińskim we Lwowie pracował przez 21 lat, do 1805 roku, potem przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński, zmarł we Wiedniu w 1815 roku. Osiągnięcia naukowe Hacqueta w zakresie
poznania przyrodniczego Karpat Galicyjskich są znaczące i mogą być porównywane
jedynie z badaniami Stanisława Staszica z tego okresu (Finkel, Starzyński 1894, Harasimiuk, Jackowski, Nasalski 2010).
Uniwersytet Józefiński funkcjonował do 1805 roku. Na zawieszenie jego działalności wpłynęła generalna reforma szkolnictwa w całej monarchii austriackiej. Austria nie
widziała potrzeby utrzymywania dwu niezależnych uniwersytetów na terenie jednej
prowincji. Część majątku Uniwersytetu Lwowskiego przeniesiono zatem do Akademii
Krakowskiej. We Lwowie Uniwersytet został zastąpiony przez Liceum, przy którym
istniało Studium Teologii, Prawa, Filozofii i Chirurgiczne. Doktoraty nadawano tylko
w zakresie filozofii i teologii. Początkowo w programach nauczania nie było historii naturalnej. Władze administracji austriackiej widziały jednak potrzebę rozwoju
gospodarczego Galicji, w zakresie przemysłu, handlu i rolnictwa. W związku z tym
w roku 1808 restytuowano Katedry Nadzwyczajne Historii Naturalnej i Praktycznej
Geometrii, łącząc z nimi naukę podstaw rolnictwa i geodezji. Nakazano też uporządkować zbiory gabinetu historii naturalnej. Po roku 1809, kiedy Kraków znalazł się
poza granicami Galicji (w Księstwie Warszawskim), Liceum we Lwowie było jedynym
zakładem naukowym mającym charakter szkoły wyższej. Kształcenie studentów stało jednak na znacznie niższym poziomie w stosunku do Uniwersytetu Józefińskiego.
Należy przy tym pamiętać, że funkcjonowanie Liceum przypadło na czasy wojen napoleońskich – bardzo trudną, niestabilną sytuację polityczną w Europie (Finkel, Starzyński 1894, Wiczkowski 1907).
Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku Kraków został Wolnym Miastem, a tym
samym oddaliła się nadzieja na szybkie odzyskanie miasta dla Galicji. Prowincja ta
nadal pozostawała bez uniwersytetu. Liceum, chociaż obsadzane dobrą kadrą profe32
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sorską oraz starające się w coraz większym stopniu dostosować programy nauczania
dla potrzeb prowincji, nie było w stanie zaspokoić wymagań ludności kształcenia na
poziomie wyższym. W tej sytuacji cesarz Franciszek I postanowił podnieść liceum
do rangi uniwersytetu. W roku 1817 powołany został do życia Universitas Franciscea
z trzema Wydziałami: Teologicznym, Prawniczym, Filozoficznym oraz Studium
Medyczno-Chirurgicznym (funkcjonowało do roku 1874). Początkowo językiem
wykładowym była łacina, którą sukcesywnie zastępował język niemiecki. Na Wydziale Filozoficznym wybitną postacią był prof. August Kunzek. Pochodził ze Śląska,
a studia filozoficzne i prawnicze odbywał w Ołomuńcu i Wiedniu, gdzie kształcił
się również w zakresie matematyki, fizyki i historii naturalnej. Był uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach. Katedrę Fizyki na Uniwersytecie Lwowskim objął
w 1824 roku. Z ogromnym powodzeniem wykładał fizykę, astronomię oraz elementy
historii naturalnej, którą szczególnie się interesował. Historię naturalną wykładał
również doktor medycyny Franciszek Diwald. Prowadził wykłady z zoologii, botaniki i mineralogii. Drugim profesorem historii naturalnej połączonej z rolnictwem
był Michał Stecker. Zasługą Profesora było uporządkowanie zbiorów Gabinetu Historii Naturalnej odziedziczonego po Uniwersytecie Józefińskim oraz opisanie blisko 8 000 okazów mineralogicznych i botanicznych. Wykłady z historii naturalnej w
Uniwersytecie Lwowskim w latach 1839–1848 prowadził doktor medycyny Dominik
Gotfryd Columbus, profesor historii naturalnej i gospodarstwa wiejskiego. Kustoszem Gabinetu Historii Naturalnej, a także Muzeum Rolniczego był w tym okresie
doktor medycyny posiadający ogromną wiedzę przyrodniczą, Rudolf Kner. Był on
ostatnim profesorem łączącym wykłady z historii naturalnej z rolnictwem. W roku
1849 został powołany na Katedrę Zoologii do Wiednia. Zbiory Muzeum Rolniczego, którymi się opiekował, zostały po reorganizacji Uniwersytetu przekazane Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach (Finkel, Starzyński 1894).
Rewolucja roku 1848 zwana Wiosną Ludów, bezpowrotnie zamknęła okres uniwersytetów austriackich, które działały w bardzo archaicznych, wręcz średniowiecznych strukturach, silnie uzależnionych od administracji państwowej. To skostniałe
szkolnictwo musiało poddać się reformie w świetle dążeń młodego pokolenia do zasadniczych zmian. Młodzież żądała przede wszystkim wykładów w językach narodowych. Dla Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie był to również czas ciężkiej próby. Spłonęła wówczas biblioteka, a zbombardowane, potrynitarskie budynki
uczelni przy ul. Krakowskiej nie nadawały się do dalszego użytkowania. Z pomocą
Uniwersytetowi przyszedł namiestnik Galicji Agenor Gołuchowski. Z jego inicjatywy
uczelnia otrzymała nową siedzibę w potrynitarskim drugim konwencie obok kościoła
św. Mikołaja. Budynki te, należące do Fundacji Głowińskiego, zajmowało wojsko i wymagały one generalnego remontu. Tymczasowo wydzierżawiono na potrzeby Uniwersytetu pomieszczenia w Ratuszu. Uniwersytet wznowił pełną działalność w roku 1850,
a jego przeprowadzka do nowej siedziby nastąpiła w 1851 roku. W ten sposób powstał
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zalążek dzielnicy uniwersyteckiej, która rozwijała się na przełomie XIX i XX wieku
(Finkel, Starzyński 1894).
Uniwersytet rozpoczął pracę w odmienionej atmosferze. Największe zmiany
w samej strukturze i sposobie nauczania nastąpiły na Wydziale Filozoficznym, który przestał być studium przygotowawczym dla innych fakultetów. Pod względem
naukowym zapanowała na nim zupełna swoboda. Zadaniem tego wydziału stało się
przede wszystkim rozwijanie tych dziedzin wiedzy i umiejętności, które nie wchodziły
w zakres fakultetów zawodowych (teologia, prawo, medycyna). Za cel dydaktyczny
postawiono sobie kształcenie studentów w różnych kierunkach. Tak przyjęta struktura spowodowała powstawanie nowych katedr oraz wzrost liczby studentów (Finkel,
Starzyński 1894).
Katedrę Historii Naturalnej przejął w roku 1850 Hiacynt Jan Kanty Łobarzewski.
Jako botanik założył ogród botaniczny w roku 1852 obok głównego budynku Uniwersytetu (fot. 6). Prof. Łobarzewski był zapalonym badaczem terenowym. Całe swoje
naukowe życie gromadził materiały do Geografii roślin Polski, której nigdy nie wydał.
Z Katedry Historii Naturalnej w roku 1852 wyodrębniona została Katedra Zoologii,
którą kierował prof. Hermann Maksymilian Schmidt (wykładał we Lwowie do 1876
roku) oraz Katedra Mineralogii prof. Ferdynanda Zirkla. Po śmierci prof. Łobarzewskiego samodzielną Katedrę Botaniki przejął Adolf Weiss.
Wszyscy uczeni reprezentujący nauki przyrodnicze po 1851 roku bardzo przyczynili się do wzbogacenia uniwersyteckich zbiorów botanicznych i mineralogicznych
(Finkel, Starzyński 1894).
Okres między rokiem 1848 a 1869 nazywany był w historii Galicji przejściowym.
Dla Uniwersytetu były to też lata pierwszych reform. Sporadycznie zezwalano wówczas na prowadzenie wykładów w językach ojczystych. Katedra Języka Ruskiego,
istniała od 1849 roku, a na Wydziale Prawa w roku 1862 były dwie katedry z językiem wykładowym ruskim. W roku 1856 powołana została Katedra Języka Polskiego,
z prof. Antonim Małeckim. Dzięki zabiegom namiestnika Gołuchowskiego pierwsze
trzy katedry z językiem wykładowym polskim otworzono na Wydziale Prawa w 1867
roku. Jednak większość kadry profesorskiej stanowili wówczas ciągle uczeni niemieccy. Proces reform rozpoczęty na uniwersytetach w okresie przejściowym doprowadził
przede wszystkim do uwolnienia ich spod nadzoru władz lokalnych. Uczelnie pozostały nadal pod ścisłą kontrolą ministerstwa szkolnictwa Austrii w Wiedniu, które
miało decydujący głos w sprawie obsady personalnej katedr.
W dobie samorządowej zabiegano o większą autonomię uniwersytetów oraz wprowadzenie języków narodowych. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie od momentu,
w którym językiem urzędowym w Galicji po roku 1869 został język polski, przestał być
uczelnią niemiecką i wykłady odbywały się po polsku. W przypadku Lwowa sprawa
była dużo trudniejsza. Problemem języka wykładowego na Uniwersytecie Lwowskim
zajął się sejm galicyjski w roku 1867. Efektem tych starań było rozporządzenie władz
34

2. Nauki przyrodnicze i społeczne w historii Uniwersytetu Lwowskiego

centralnych z dnia 4 lipca 1871 roku, na mocy którego za języki wykładowe na Uniwersytecie Lwowskim zostały równoprawnie uznane języki polski i ruski (ukraiński).
Warunkiem objęcia katedry była jednak możliwość wykładania na poziomie uniwersyteckim w jednym z tych dwu języków. Opuszczane katedry przez profesorów niemieckich, którzy nie mogli spełnić tych wymagań, zajmowali głównie Polacy, ponieważ
wśród Ukraińców nie było odpowiednio wykształconej kadry. Uniwersytet stawał się
tym samym w coraz większym stopniu uczelnią polską. Nie wszystkim w sferach rządowych w Wiedniu taka sytuacja była na rękę. W związku z rosnącą jednak przewagą liczebną studentów i kadry profesorskiej narodowości polskiej, reskryptem z dnia
27 kwietnia 1879 roku, postanowiono ustanowić język polski urzędowym na Uniwersytecie. Zachowano przy tym możliwość zdawania egzaminów w języku ruskim i niemieckim. Kolejne rozporządzenie władz austriackich z kwietnia 1882 roku w sposób
definitywny rozstrzygnęło problem języka wykładowego na Uniwersytecie we Lwowie.
Wykłady w języku polskim uznano za regułę, natomiast w języku ruskim – za wyjątek.
Ukraińcy to rozporządzenie od samego początku potraktowali utrakwistycznie (utrakwizm – system nauczania polegający na używaniu równoprawnych dwu języków).
To zaś stało w ewidentnej sprzeczności z sensem cesarskiego reskryptu, jak też ze
stanem faktycznym. W latach osiemdziesiątych XIX wieku zdecydowana większość
katedr obsadzona była polskimi profesorami. Podobnie liczba studentów narodowości polskiej była przeważająca (Finkel, Starzyński 1894; Jaworski 1912, Hutnikiewicz
1990).
Ostatnie dwudziestolecie XIX wieku przyniosło bardzo wyraźny rozwój Uniwersytetu. Pierwszą Katedrę Nadzwyczajną Historii Polskiej powołano staraniem posłów
sejmu galicyjskiego w roku akademickim 1882/1883. Kierownikiem jej został dr Tadeusz Wojciechowski. W roku 1883 powołana została Katedra Geografii, a w roku
1887 Katedra Prawa Polskiego. W roku akademickim 1894/1895 wznowił działalność
Wydział Lekarski. W 1895 roku powołano Katedrę Geologii. Zaczęła się rozwijać baza
materialna uczelni. Dla Wydziału Lekarskiego wzniesiono budynki przy ul. Piekarskiej 5. Prawdziwym ukoronowaniem rozbudowy Uniwersytetu była oddana do użytku 22 maja 1905 roku piękna, nowoczesna Biblioteka przy ul. Mochnackiego (fot. 7 i 8).
Nauki przyrodnicze otrzymały nowe pomieszczenia w budynkach przy ul. Długosza.
Tym samym powstała tzw. lwowska dzielnica łacińska. Ogród botaniczny zajmujący
od 1852 roku teren między budynkami, został bardzo rozbudowany przez nowego dyrektora, prof. Teofila Ciesielskiego, który był również dyrektorem Instytutu Botaniki.
Za jego czasów powstały laboratoria, a zbiory botaniczne wzbogacone zostały o nowe
kolekcje, takie jak zielnik roślin azjatyckich dr. Józefa Łagowskiego, zielnik mchów
tatrzańskich dr. Tytusa Chałubińskiego oraz zielnik roślin europejskich dr. Antoniego Delbara. Instytutem Zoologicznym kierował prof. Benedykt Dybowski, który odtworzył założony w roku 1858 Gabinet Zoologiczny z cennymi okazami syberyjskimi
(Wiczkowski 1907).
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W budynku przy ul. Długosza 1.8, przeznaczonym głównie dla fizyków, otrzymał
pomieszczenia Instytut Geograficzny. Z Zakładem Fizyki, którego dyrektorem został
prof. Ignacy Trzaska-Zakrzewski, połączona była stacja meteorologiczna. Pomiary
temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza, zachmurzenia, kierunku i siły wiatru,
ilości i charakteru opadu atmosferycznego wykonywane były codziennie w godzinach
7, 14 i 21, wyniki zaś przekazywane były telegraficznie do Petersburga, Wiednia i Hamburga (Finkel, Starzyński 1894, Wiczkowski 1907).
Kierownikiem Zakładu i Gabinetu Mineralogicznego został prof. dr Emil Habdank Dunikowski. Gabinet Mineralogiczny założony jeszcze przez prof. Ferdynanda
Zirkla, został rozszerzony w kierunku petrograficznym przez prof. Feliksa Kreutza.
Na szczególną uwagę zasługiwały zbiory skał fliszu karpackiego. Powstałą 21 listopada
1895 roku Katedrę Geologii objął prof. Rudolf Zuber. Zakład Geologiczno-Paleontologiczny mógł zostać zorganizowany dopiero w roku 1905, w pomieszczeniach opuszczonych przez bibliotekę w budynku przy kościele św. Mikołaja. Przeniesione zostały
do nowego zakładu zbiory mineralogiczne prof. E. Dunikowskiego. Oddziałem paleontologicznym, który posiadał bardzo bogaty zbiór skamieniałości przewodnich z obszaru karpackiego, alpejskiego i Podola, kierował prof. Józef Siemiradzki, a asystentem
był dr Wojciech Rogala (Finkel, Starzyński 1894).
Spośród nauk społecznych na omówienie zasługuje historia, a zwłaszcza te katedry, które miały wpływ na kształtowanie poglądów szczególnie w środowiskach młodzieży ukraińskiej, w tym także studiujących geografię.
W roku 1894 przybył do Lwowa z Kijowa młody, 28-letni magister historii Michał Hruszewski (1866–1934). W tym samym roku został on powołany jako profesor zwyczajny na kierownika Katedry Historii Powszechnej z językiem wykładowym
ruskim (ukraińskim).W swoich wykładach koncentrował się szczególnie na historii
wschodu Europy. Oddanie katedry M. Hruszewskiemu stało się wbrew oczekiwaniom
Ukraińców galicyjskich, którzy widzieli na tym stanowisku bardzo popularnego i szanowanego prof. Włodzimierza Antonowicza. Obejmując katedrę na Uniwersytecie
we Lwowie, M. Hruszewski nie posiadał jeszcze większego, drukowanego dorobku
naukowego i nic nie wskazywało na to, że jego działalność naukowa stanowić będzie
punkt zwrotny dla rozwoju całej historiografii ukraińskiej. Największym jego dziełem
twórczym była dziewięciotomowa Historia Ukrainy i Rusi wydawana w latach 1898–
–1931 doprowadzona do roku 1657 oraz pięciotomowa Historia Literatury Ukraińskiej.
Wraz z poetą Iwanem Franko, Hruszewski był inspiratorem, organizatorem i przewodnikiem ukraińskiej pracy naukowej i kulturalnej we Lwowie na przełomie XIX
i XX wieku. Naukowe Towarzystwo im. T. Szewczenki stało się za jego prezesury
naukowym centrum ukraińskim. Michał Hruszewski jako wielki erudyta i człowiek
ogromnej pracowitości wraz ze swoimi uczniami stworzył szkołę, która zainaugurowała ścisły separatyzm polskich i ukraińskich badaczy historii (Finkel, Starzyński 1894; Charewiczowa 1938). Był to zupełnie odmienny kierunek reprezentowany
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wcześniej głównie przez Jana Wagilewicza (1811–1866) etnografa, filologa, kierownika
Archiwum Miejskiego. Wagilewicz, jako jeden z najstarszych ukraińskich miłośników przeszłości Lwowa, zainicjował badania nad przeszłością grodów staroruskich.
Wielkie osiągnięcia w tym zakresie miał kontynuator jego badań Izydor Iwanowicz
Szaranowicz (1829–1901). Początkowo był prywatnym docentem historii terytoriów
księstw Halicza i Włodzimierza, a następnie profesorem historii Austrii Lwowskiego
Uniwersytetu. Był też seniorem Instytutu Stauropigijskiego. W stosunku do Polaków
zachowywał pełną kurtuazję, a na II Zjeździe Historyków Polskich we Lwowie w 1890
roku oświadczył:
Ja się tem dziś szczycę, że jestem dygnitarzem naukowym polskim, a stanowisko to da się zupełnie pogodzić z mojemi przekonaniami (…). Ruś przecież i Polska jedną stanowiły całość i
jakże rozdzielić to co historia złączyła (Charewiczowa 1938, str. 85).

Zasadnicza różnica pomiędzy dawną a nową szkołą historyczną polegała przede
wszystkim na tym, że historycy ukształtowani naukowo przez Hruszewskiego szukali w historii wszystkiego co dzieliło oba narody, korygując polskie i rosyjskie punkty
widzenia. Celem ich było wykazanie historycznej świadomości ukraińskiego narodu
na całej przestrzeni wieków. Nowe separatystyczne tendencje łączyli ze starą tradycją
„knjażej doby” (Charewiczowa 1938). Pod wpływem poglądów głoszonych przez Hruszewskiego na Uniwersytecie we Lwowie pozostawała ogromna większość młodzieży
ukraińskiej. Można zatem uznać, że wtedy zrodził się naukowo podbudowany nacjonalizm ukraiński.
Rosnąca popularność szkoły historiograficznej Michała Hruszewskiego a równocześnie szybko postępująca polonizacja Uniwersytetu, doprowadziły do narastania
tendencji separatystycznych w studenckich środowiskach ukraińskich. Coraz częściej
powtarzały się awantury, burdy i napady na polskich profesorów i pracowników administracji uczelni ze strony młodzieży ukraińskiej. Przybrały one z czasem charakter
walki politycznej, której najtragiczniejszym wyrazem było zamordowanie 12 kwietnia
1908 roku namiestnika Galicji, hrabiego Andrzeja Potockiego przez studenta ukraińskiego Mirosława Siczyńskiego. Jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji było utworzenie nowego niezależnego uniwersytetu ukraińskiego. Zasadniczą trudnością był
ciągły brak odpowiednio wykształconej kadry narodowości ukraińskiej. Wyrazem
stanowiska polskiej młodzieży akademickiej był wystosowany w 1901 roku memoriał
następującej treści:
Dążenia Rusinów do zabrania polskiego uniwersytetu – bez profesorów i słuchaczów. Otóż nie
pozwolimy sobie na to, bo nie można i nie wolno sobie na to pozwolić. Polski Uniwersytet we
Lwowie tak samo jak w Krakowie jest ciężko zapracowanym dziełem polskiej kultury i jedną
z niewielu strażnic jakie się pozostały tej narodowej kulturze. Tego nie damy. Niechaj Rusini
podobnie pójdą własną drogą, własnej twórczości i ofiarnej pracy cywilizacyjnej i z niej zbierają
własne wysłużone owoce. Niechaj nie przychodzą, żeby tanim sposobem zabrać Uniwersytet.
Sposobem powołania się na cyfrę swojej ludności, której nie umieli należycie oświecić sięgając
po połowę cudzej kulturalnej własności (LODAF 26/14/123).
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Uniwersytet Lwowski, pomimo poważnych konfliktów i różnego rodzaju zagrożeń w dobie samorządowej, miał dobre warunki rozwoju. Uczelnia osiągnęła wysoki
poziom naukowy i dydaktyczny na miarę ówczesnych uniwersytetów europejskich.
Z danych statystycznych wynika, że w roku 1910 liczba kadry nauczającej przekroczyła 130 osób. Na Wydziale Teologicznym było 8 katedr zwyczajnych i 1 nadzwyczajna, na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych 15 zwyczajnych i 4 nadzwyczajne,
na Wydziale Lekarskim 14 zwyczajnych i 2 nadzwyczajne, natomiast na największym
Wydziale Filozoficznym były 24 katedry zwyczajne i 7 nadzwyczajnych. Docentów
prywatnych na wszystkich wydziałach było 54. Biblioteka Uniwersytecka pracująca w nowym budynku liczyła w 1910 roku 217380 tomów i 857 rękopisów. W ciągu
12 lat przybyło 64 452 pozycji. Liczba studentów osiągnęła 4 680, z czego Polacy stanowili 75%, a Ukraińcy 20%. Uniwersytet Lwowski oraz Uniwersytet Jagielloński
stwarzały możliwości kształcenia się młodzieży nie tylko z Galicji, lecz także z innych
regionów dawnej Polski (Kronika U L, T. II, 1912).
Na zebraniu profesorów i docentów Uniwersytetu w czerwcu 1898 roku, a także
członków byłego Towarzystwa Kursów Akademickich dla kobiet pod przewodnictwem prezesa tego Towarzystwa, prof. Ludwika Ćwiklińskiego, podjęto inicjatywę
zwrócenia się do Senatu Uniwersytetu z prośbą o powołanie do życia instytucji Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich. Senat przychylił się do wniosku, a Ministerstwo Oświaty reskryptem z dnia 9 kwietnia 1899 roku zatwierdziło nową instytucję.
Miała ona na celu „szerzenie wiadomości i wykształcenia naukowego w sposób dla
wszystkich przystępny, a to za pomocą wykładów tak luźnych jak przede wszystkim
przystępnych”. Z założenia wykłady te miały być prowadzone w terenie, w małych
miejscowościach Galicji. Był to doskonały przykład popularyzacji wiedzy wśród szerokich kręgów społeczeństwa (Wiczkowski 1907, Kronika U L, T. II, 1912).
W latach I wojny światowej 1914–1918 Uniwersytet funkcjonował z przerwami
i to w bardzo ograniczonym zakresie. Pierwszy rok akademicki 1918/1919 w niepodległej Polsce został przerwany wojną polsko-ukraińską, zakończoną dopiero w lipcu
1919 roku. Kolejny rok akademicki 1919/1920 przerwała zaś wojna polsko-bolszewicka.
W takiej sytuacji Senat Uniwersytetu zawiesił funkcjonowanie uczelni na czas nieokreślony.
W czasie wojennej destabilizacji Ministerstwo uruchomiło kursy wyrównawcze
dla studentów wyższych lat. W roku 1919 Uniwersytet przyjął imię Jana Kazimierza,
fundatora uczelni z 1661 roku. Normalną działalność U J K rozpoczął 14 października
1920 roku, jako uczelnia z językiem wykładowym polskim. Pierwsze lata po wojnie
naznaczone były świeżą pamięcią walk bratobójczych. Duża część młodzieży akademickiej walczyła przecież przeciwko sobie. Decyzją Senatu Uniwersyteckiego na
uczelnię mogli wstępować jedynie ci, którzy mieli obywatelstwo polskie, narodowość
nie miała żadnego znaczenia. Należało się jednak wylegitymować zaświadczeniem
o służbie w Wojsku Polskim i innych oddziałach walczących po stronie polskiej, jak też
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działalnością w organizacjach służących sprawie polskiej. Skutki tych ograniczeń odczuła młodzież ukraińska, jednak w kolejnych latach akademickich odstępowano od
tych restrykcji. Decyzja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 15 marca 1920 roku, potwierdzona przez Senat Uniwersytetu z lipca 1920 roku,
przekształciła utrakwistyczny Uniwersytet Lwowski w uczelnię wyłącznie z językiem
wykładowym polskim. Miało to swoje konsekwencje, ponieważ musieli z niej odejść
wykładowcy i profesorowie ukraińscy (Draus 2007; fot. 9).
Uniwersytet Jana Kazimierza, pomimo bardzo trudnej sytuacji politycznej i społecznej, w jakiej przyszło mu działać w pierwszych latach w Polsce po roku 1918, bardzo energicznie i aktywnie włączył się w organizację życia naukowego i społecznego w kraju. Przejmując dziedzictwo Uniwersytetu Lwowskiego doby samorządowej
w Galicji, należał bez wątpienia do przodujących uczelni na ziemiach dawnej Polski. Naukowe środowisko Lwowa (profesorowie i absolwenci) włączyło się bardzo
aktywnie w odbudowę i rozwój uniwersytetów i innych wyższych uczelni w Poznaniu, Warszawie, Wilnie i Lublinie. Absolwenci U J K zasilali szeregi organizującej się
administracji państwowej w Polsce. Organizacja Uniwersytetu, jak też styl kształcenia, nawiązywały do czasów przedwojennych. W roku akademickim 1923/1924 czterowydziałowy Uniwersytet posiadał 106 katedr zwyczajnych i 16 nadzwyczajnych,
w których pracowało 87 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz 159 etatowych
pomocniczych pracowników naukowych. Statystyka dla poszczególnych wydziałów
przedstawiała się następująco:
1. Wydział Teologiczny posiadał 14 katedr zwyczajnych i 13 profesorów zwyczajnych
oraz 2 pomocnicze siły naukowe,
2. Wydział Prawa i Umiejętności Politycznych posiadał 25 katedr zwyczajnych,
3 katedry nadzwyczajne, 17 profesorów zwyczajnych, 1 profesor nadzwyczajny,
2 pomocnicze siły naukowe,
3. Wydział Lekarski posiadał 21 katedr zwyczajnych, 2 katedry nadzwyczajne, 19 profesorów zwyczajnych i 98 pomocniczych sił naukowych,
4. Wydział Filozoficzny posiadał 46 katedr zwyczajnych, 11 nadzwyczajnych, 38 profesorów zwyczajnych, 4 nadzwyczajnych i 57 pomocniczych sił naukowych (Draus
2007).
W roku 1924 nastąpiła pierwsza reorganizacja struktury Uniwersytetu. Największy Wydział Filozoficzny decyzją władz uczelni z dnia31 października 1924 roku, został podzielony na dwa Wydziały: Matematyczno-Przyrodniczy i Humanistyczny.
Tym samym Uniwersytet stał się uczelnią pięciowydziałową. Do Wydziału Humanistycznego przeszło 28 katedr, w tym ważne dla Instytutu Geograficznego – Katedra
Historii Społeczno-Gospodarczej prof. Franciszka Bujaka oraz Katedra Etnografii
i Antropologii prof. Jana Czekanowskiego. Natomiast Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przejął 18 Katedr, m.in.: Geologii – prof. Wojciech Rogala, Paleontologii –
prof. Józef Siemiradzki, Morfologii i Systematyki Roślin – prof. Stanisław Kulczyński,
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Geografii – prof. Eugeniusz Romer, Meteorologii i Geofizyki – prof. Henryk Arctowski, Astronomii – prof. Marcin Ernst (Kronika U J K 1926/1927).
Profesorowie, choć formalnie znaleźli się w różnych jednostkach organizacyjnych,
nadal utrzymywali ścisłą współpracę naukową. Studia, z wyjątkiem tych na wydziale
prawa, miały charakter tzw. studiów wolnych. Student mógł sam organizować ich przebieg i decydować o wyborze wykładów. Nie było rocznych rygorów egzaminacyjnych.
Warunkiem było wysłuchanie odpowiedniej liczby trymestrów, zdanie najczęściej
5–7 egzaminów w czasie studiów oraz napisanie i obrona pracy doktorskiej. Studiowało się u Mistrza. W roku 1926 wprowadzona została reforma ustalająca programy studiów, które kończyło się z tytułem magistra. Stopień naukowy doktora był kolejnym
etapem w karierze naukowej.
Tradycję znakomitego uniwersytetu o bardzo wysokim poziomie naukowym,
odziedziczoną po poprzednikach, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie już w niepodległej Polsce, podtrzymywał i rozwijał w okresie międzywojennym, skupiając grono znakomitych uczonych. Badania polskich geologów i geografów przyczyniły się do
poznania przyrodniczego tej części Europy Środkowej. Warto przypomnieć raz jeszcze najznakomitsze lwowskie szkoły naukowe: filozoficzną – Kazimierza Twardowskiego, Kazimierza Ajdukiewicza, Romana Ingardena, matematyczną – Stefana Banacha, Hugona Steinhausa, historyczną – Ksawerego Liske, Ludwika Finkla, Stanisława
Łempickiego, prawniczą – Władysława Abrahama i Oswalda Balzera, geograficzną
i kartograficzną – Eugeniusza Romera.
Jesień 1939 roku zamknęła kartę historii polskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza –
uczelni, która przez dziesięciolecia stała na straży kultury, historii i tradycji polskiej.
W latach 1944–1945 polscy uczeni musieli opuścić Lwów. Odegrali oni ogromną rolę
w odbudowie polskiego szkolnictwa wyższego po II wojnie światowej. Na współczesnych spoczywa obowiązek przypominania dorobku nieistniejącego Uniwersytetu.
Ma temu służyć prezentowane opracowanie.
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Fot. 6. Szklarnia pierwszego ogrodu botanicznego założonego w 1852 roku,
przy ul. Długosza 1 – widok współczesny (fot. autorki)

Fot. 7. Biblioteka
Uniwersytetu Lwowskiego
przy ul. Mochnackiego 5, rok 1905
(Kronika UL, T. II 1912)
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Fot. 8. Czytelnia główna
biblioteki uniwersyteckiej
we Lwowie około 1910 roku
(Kronika UL T. II 1912 )

Fot. 9. Gmach Sejmu Galicyjskiego– siedziba Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
w latach 1919–1939 – widok współczesny (fot. autorki)
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3.
Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego
w latach 1883–1910

W pozytywistycznej atmosferze szybkiego rozwoju nowoczesnego Uniwersytetu we
Lwowie po roku 1871 u władz uczelni istniało zrozumienie potrzeby tworzenia nowych katedr, które poszerzyłyby naukowe zainteresowania kadry profesorskiej, jak
też studentów. Wśród dyscyplin naukowych, dla których katedry powinny być zorgranizowane, znalazła się geografia. Ta stosunkowo młoda dyscyplina uniwersytecka,
w dużym stopniu o charakterze utylitarnym, cieszyła się coraz większym uznaniem
i zainteresowaniem. Dlatego już w lipcu roku 1874 Senat Akademicki zwrócił się do
Ministerstwa Wyznań i Oświaty w Wiedniu z wnioskiem o utworzenie we Lwowie
Katedry Geografii. Warto przypomnieć, że pierwszą katedrę uniwersytecką w Europie
od 1820 roku posiadał w Berlinie Karol Ritter (1779–1859), a drugą Katedrą Geografii
w latach 1849–1852 kierował na Uniwersytecie w Krakowie Wincenty Pol (1807–1872).
W obrębie Monarchii Austro-Węgierskiej istniało ponadto siedem katedr geografii:
w Wiedniu od 1851 roku, w Budapeszcie od 1861 roku na Politechnice i na Uniwersytecie od 1870 roku. Katedry Geografii powstały także w Grazu w 1871 roku, w Pradze
w 1875 roku, a w Innsbrucku w 1877 roku. W tym samym roku została reaktywowana, po jej zamknięciu w 1853 roku, Katedra Geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Kierownictwo nowej katedry objął historyk, habilitujący się z geografii,
Franciszek Szwarcenberg-Czerny (1847–1917) (Olszewicz W. 1972, Harasimiuk 1992).
Początkowo starania Uniwersytetu Lwowskiego w sprawie Katedry Geografii nie
zyskały aprobaty Ministerstwa. Dopiero drugi wniosek, wystosowany w roku 1880
przez profesorów: Izydora Szaranowicza (1829–1901) – historyka i archeologa, Feliksa
Kreutza (1844–1910) – mineraloga oraz Wawrzyńca Żmurkę (1824–1882) – matematyka, został rozpatrzony pozytywnie. Wśród naukowców różnych dyscyplin istniało
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przekonanie o konieczności prowadzenia systematycznych wykładów z geografii na
wszechstronnej podstawie przyrodniczej. Na profesora geografii wysunięto kandydaturę botanika – dr. Antoniego Rehmana. Do wniosku załączono bardzo pochlebną
opinię o nim znanego profesora geografii z Bonn, Ferdynanda Richthofena (1835–1903)
(Olszewicz W. 1972, Brzozowski 1987).
Z doniesień poznańskiego pisarza, Marcelego Mottego zamieszczonych w artykule W. Olszewicza (1972) można wnioskować, że Antoni Rehman miał konkurenta
do objęcia Katedry Geografii we Lwowie. Był nim Wielkopolanin – młody obiecujący
geograf Stanisław Warnka. Jako uczeń gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu był
przewodniczącym Tajnego Związku Młodzieży Polskiej; brał też udział w walkach
zbrojnych 1863 roku. Kształcił się w zakresie geografii i historii na uniwersytetach we
Wrocławiu i Berlinie. Był nauczycielem w szkole handlowej w Lipsku, a potem w szkole dla dziewcząt w Poznaniu. Ogłosił drukiem kilka rozpraw z dziedziny geografii,
z których najwartościowszą była książeczka Joachima Lelewela zasługi na polu geografii,
wydana w Poznaniu w 1878 roku. Można przypuszczać, że nadzieje S. Warnki na objęcie Katedry Geografii we Lwowie mogli rozbudzić profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego pochodzący z Wielkopolski: Ksawery Liske i Antoni Małecki. W dokumentach archiwalnych ani w Historii Uniwersytetu Lwowskiego (1894), nie ma wzmianki
o tym geografie. Nawet jeżeli jego kandydatura brana była pod uwagę to los przekreślił wszelkie ewentualne starania, gdyż Stanisław Warnka umarł 20 lutego 1882 roku
w wieku zaledwie 37 lat (Olszewicz B. 1967).
Wystosowany w 1880 roku, wspomniany wyżej wniosek o utworzenie Katedry
Geografii, przeszedł wszystkie instancje i ostatecznie dr Antoni Rehman uzyskał cesarską nominację na nadzwyczajnego profesora geografii 22 maja 1882 roku z ważnością od 1 stycznia 1883 roku. Tę zatem datę należy przyjąć za początek funkcjonowania
Katedry Geografii, a tym samym Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie we Lwowie. Informację taką zawarto w Kronice U L T. II obejmującą lata 1898/99–1909/10, str.
485 „Instytut Geograficzny założony w roku 1883 posiadał w starym budynku uniwersyteckim...”
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Sylwetka Antoniego Rehmana przybliżana była przez historyków geografii w kilku
biograficznych notach i artykułach (fot. 10). Najbardziej wnikliwą charakterystykę tej
ważnej dla polskiej geografii postaci przedstawił W. Olszewicz (1972). O Rehmanie
pisali także Finkel, Starzyński (1894), Rouppert (1917), Smoleński (1918), Pawłowski
(1919), Kosiek (1988) i Harasimiuk (1992).
Antoni Rehman urodził się 13 maja 1840 w Krakowie. Był synem Józefa Rehmanna
i Józefy z Piotrowskich (oficjalna pisownia nazwiska przez dwa „n” została zmieniona
później przez samego uczonego). Szkoły początkowe i Gimnazjum Nowodworskie
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ukończył w Krakowie. Już jako uczeń szkoły średniej wykazywał ogromną ciekawość
świata, a za dziedzinę swoich przyszłych studiów wybrał botanikę. Niewątpliwie na
tę decyzję wpłynęła znajomość ze znanym botanikiem, dr. Franciszkiem Herbichem
i podróżnikiem po Ameryce Południowej, Józefem Warszewiczem. W roku 1860
A. Rehman zapisał się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Krakowskiego. Uczęszczał tam na wykłady profesorów: z matematyki Jana Kantego Steczkowskiego, z geologii Alojzego Altha, z fizyki Stefana Kuczyńskiego, z chemii Emiliana
Czerwiańskiego, ale przede wszystkim na wykłady z botaniki i zoologii Ignacego
Rafała Czerwiakowskiego – wybitnego pedagoga, autora pierwszego polskiego uniwersyteckiego podręcznika do botaniki. Nie zawężając swoich studiów tylko do nauk
ścisłych, uczęszczał na wykłady z historii filozofii nowożytnej prof. Józefa Kremera
oraz historii polskiej prof. Antoniego Walewskiego. W czasie studiów w Krakowie
A. Rehman zetknął się z młodzieżą o przekonaniach demokratycznych, co kształtowało jego postawy społeczne w latach późniejszych. Jesienią 1863 roku Antoni Rehman został dopuszczony do egzaminów doktorskich. W roku akademickim 1863/1864
otrzymał asystenturę w Katedrze Botaniki. Wcześniej jako student aktywnie uczestniczył w pracach terenowych, zajmując się zbieraniem i oznaczaniem mchów i porostów
okolic Krakowa, w Tatrach i na Babiej Górze. Tytuł doktora filozofii przyznano Antoniemu Rehmanowi 13 marca 1865 roku na podstawie rozprawy O życiu roślinnym słów
kilka. Zarówno egzaminy doktorskie, jak i pracę oceniono bardzo wysoko. Informacje
o przebiegu studiów w Uniwersytecie Krakowskim na podstawie materiałów archiwalnych UJ podano za W. Olszewiczem (1972).
W roku 1865 odbył A. Rehman na koszt hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego
trzymiesięczną podróż, po wschodniej Galicji, w czasie której badał w dużym stopniu
zniszczone stepy Podola, brzegi jaru Dniestru oraz pasmo Czarnohory. Organizował też krótkie wyprawy na Pokucie i Bukowinę. W semestrze zimowym 1866/1867
otrzymał półroczny urlop naukowy, który wykorzystał na studia w Monachium nad
fizjologią i anatomią roślin. Wyjazd ten poparł sam prof. I. R. Czerwiakowski, uznając
dotychczasowe zasługi Rehmana w poznaniu flory ziem dawnej Polski i potrzebę wykształcenia specjalisty w tym zakresie. Po powrocie z Monachium w roku 1868, Antoni
Rehman habilitował się jako docent anatomii roślin i mikroskopii. Niestety, ze względu na osłabienie wzroku, musiał zrezygnować z pracy przy mikroskopie i poświęcić
się wyłącznie geografii botanicznej i systematyce roślin. Był to też impuls do systematycznego studiowania geografii fizycznej oraz odbywania licznych podróży. Już w roku
1868, również na koszt hrabiego Dzieduszyckiego, odbył sześciomiesięczną podróż po
południowej Rosji, zwiedzając Besarabię, południowe Podole oraz gubernię chersońską. W tym samym okresie został członkiem i sekretarzem zawiązanej przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim (od 1873 r. Akademii Umiejętności) Komisji Fizjograficznej. W latach 1870–1873 sprawował funkcję przewodniczącego sekcji botanicznej.
Lata siedemdziesiąte XIX wieku były czasem licznych naukowo-badawczych podróży
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A. Rehmana. W latach 1870–1872 badał z polecenia Komisji Fizjograficznej stosunki
geobotaniczne wschodniej Galicji. W roku 1873 zwiedził Kaukaz, a w roku 1874 Krym.
Rośliny zebrane podczas wspomnianych wypraw zostały opisane przez genewskiego
botanika –Pierre Edmunda Boissière' a w książce pt. Flora orientalia. Sprzedaż okazów
pokryła koszty podróży. Studia nad fizycznymi warunkami krajów stepowych stworzyły podstawy do badań obszarów zupełnie odmiennych od europejsko-azjatyckich.
Poszukując nowych terenów badawczych, udał się A. Rehman w 1875 roku w pierwszą
wielką podróż afrykańską.
Trasa podróży wiodła przez Afrykę Południową na Przylądek Dobrej Nadziei,
Góry Nadbrzeżne, lasy Knysny i Zirikammy, pustynie Karru i Kalahari, Wyżynę
Roggefeld, przez Griqualand (ze słynnymi kopalniami diamentów), do kraju Oranje, gdzie spędził zimę w miasteczku Bloemfontein. Potem trasa wiodła przez kraj
Basuto (dzisiejsze Lesotho) i góry Kwatlamba do Natalu i nad Ocean Indyjski do
Durbanu. Do kraju powrócił Rehman w kwietniu 1877 roku. Dwa lata trwało porządkowanie zebranych okazów. Swoje relacje i częściowe wyniki badań zawarł
w pracy Geobotaniczne stosunki południowej Afryki drukowanej w Pamiętniku Akademii Umiejętności (T. V 1880). Celem uzupełnienia afrykańskich badań udał się ponownie do Afryki Południowej w 1879 roku. Przez 10 miesięcy badał zupełnie nieznane przyrodniczo okolice nad rzekami Vealrivier i Limpopo. Wszystkie podróże
miały charakter wybitnie naukowy. Rehman czynił nie tylko obserwacje botaniczne,
zajmował się także orografią, hydrografią oraz stosunkami klimatycznymi odwiedzanych rejonów (Finkel, Starzyński 1894; Olszewicz W. 1972).
Po powrocie do kraju otrzymał propozycję habilitowania się na docenta geografii w Uniwersytecie Lwowskim. Dzięki staraniom Wydziału Filozoficznego tegoż
Uniwersytetu w półroczu letnim 1880 roku przyznano Antoniemu Rehmanowi stypendium Ministerstwa Oświaty w Bonn. Kształcił się u geografa Ferdynanda Richthofena, z geologii u mineraloga Arnolda Lassaula i paleontologa Klemensa Schlütera,
a z geografii matematycznej u Augusta Voglera. Uczestniczył we wszystkich wycieczkach geologicznych organizowanych przez A. Lassaula. A. Rehman był szczególnie
zafascynowany wykładami jednego z najznakomitszych ówczesnych geografów –
F. Richthofena. Cenił w nich bogactwo faktów, świeżość poglądów, doskonałą znajomość przedmiotu oraz sposób jego wykładania. W czasie pobytu w Bonn, Rehman
uczestniczył w kolokwium geograficznym, podczas którego referował część pracy
o stosunkach geobotanicznych Afryki Południowej. Wykład ten zyskał uznanie
F. Richthofena i na jego prośbę A. Rehman powtórzył go po latach, 4 lipca 1887 roku,
w Towarzystwie Badaczy Przyrody w Bonn.
Zimowe półrocze 1881/1882 A. Rehman spędził w Wiedniu, uczestnicząc w wykładach profesorów geografa-botanika Fryderyka Simonyego, geologa Edwarda Suessa
i klimatologa Juliusza Hanna. Szczególną wartość miały dla Rehmana nowatorskie
wykłady prof. E. Suessa zapowiadające wielkie zmiany w geologii. Aktywnie uczest46
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niczył w pracach Towarzystwa Geograficznego Wiedeńskiego, gdzie 25 września 1881
roku wygłosił wykład o geografii fizycznej Transwalu. W Wiedniu kończył prace
z geobotaniki Afryki Południowej. Studia u najwybitniejszych uczonych geografów
i geologów końca XIX wieku oraz pochlebne ich opinie o Rehmanie, jak też opracowania będące owocem licznych podróży (starając się o Katedrę Geografii przedstawił
siedem opracowań w języku niemieckim i polskim) wpłynęły na pozytywną decyzję o nominacji na nadzwyczajnego profesora geografii w Uniwersytecie Lwowskim.
W roku 1882 A. Rehman przeniósł się do Lwowa, a czas wolny przed objęciem uniwersyteckich obowiązków wykorzystał na badania Polesia. Jesienią odbył jeszcze wyprawę
do Włoch południowych, gdzie prowadził obserwacje geologiczne w kilku regionach,
między innymi na wyspie Ischii.
Należy podkreślić, że Antoni Rehman bardzo starannie przez dwa lata przygotowywał się do profesury geograficznej. W chwili otrzymania nominacji posiadał
znaczny dorobek w zakresie botaniki i systematyki roślin. Jego prace ukazywały się
w naukowych czasopismach niemieckich i austriackich. Osiągnięcia na tym polu
znalazły ogromne uznanie również w środowisku wybitnych polskich profesorów:
Mariana Raciborskiego, Władysława Szafera, Bogumiła Pawłowskiego. W swoich badaniach florystycznych A. Rehman zajmował się nie tylko nomenklaturą znalezionych
okazów roślin, ale także ich współżyciem w określonych warunkach środowiskowych.
Traktował je jako części składowe pewnej całości, zbiorowiska. W swoich badaniach
terenowych od najwcześniejszych lat zwracał uwagę na geologię, gleby, stosunki wodne
i klimatyczne.
Antoniego Rehmana można uznać za jednego z pierwszych geobotaników polskich, godnego następcę lwowskiego botanika Hiacynta Łobarzewskiego. Spostrzegawczość oraz umiejętność systematyzowania zjawisk odegrały ogromną rolę w kształtowaniu umysłowości tego uczonego i bardzo pomogły mu w działalności na polu
geografii, której poświęcił drugą część swojego naukowego życia. Należy zaznaczyć,
że jako florysta A. Rehman pracował na materiale zazwyczaj własnoręcznie zebranym.
Własne wypracowane metody badawcze, przeniesione z botaniki doskonale potrafił
wykorzystać w pracach geograficznych; udowodnił to w badaniach glacjologicznych
w Tatarach (Rouppert 1917, Olszewicz W. 1972).
Droga naukowego rozwoju Antoniego Rehmana wiodła zatem od florystyki, przez
geobotanikę, do fizjografii i geografii. Tendencja do systematyzowania wiadomości
w opisie geograficznym znalazła swój wyraz w dziele życia – opracowaniu Ziemie dawnej Polski (Karpaty i Niżowa Polska) (Harasimiuk 1992; ryc. 5–6).
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XIX wieku były okresem wytężonej pracy
prof. A. Rehmana – podróżnika, nauczyciela i organizatora życia naukowego uczelni.
Już w roku 1883 otrzymał nominację na członka komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i realnych. W lipcu 1887 roku został mianowany profesorem
zwyczajnym. Wniosek w tej sprawie rok wcześniej przedstawili władzom w Wied47
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niu profesorowie: Izydor Szaranowicz i Benedykt Dybowski. W roku akademickim
1887/1888 pełnił prof. A. Rehman funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego. Nowe
wyzwania naukowe i organizacyjne zadecydowały o zaniechaniu specjalistycznych
badań botanicznych. Zdecydował się na stopniowe pozbywanie się swoich przebogatych zbiorów. Zbiór roślin naczyniowych z Afryki Południowej, obejmujący 30 tys.
okazów, został zakupiony przez Uniwersytet w Zurychu. Do Muzeum Królewskiego w Berlinie trafiły zbiory roślin krajowych w ilości 10 tys. okazów. Wiele dubletów
roślin afrykańskich zostało już wcześniej sprzedanych na pokrycie kolejnych wypraw
badawczych.
W pierwszych latach działalności uniwersyteckiej Rehman poświęcił się studiom
nad geografią matematyczną (astronomią). Pasją Profesora było konstruowanie przyrządów wzbogacających gabinet geograficzny w celu poglądowego nauczania geografii.
Wielkim sukcesem okazał się niezwykle dokładny zegar słoneczny własnej konstrukcji. Opracował też planarium, czyli przyrząd przedstawiający sfery świata w projekcji
z ruchomym horyzontem i wskazówką, służący do oznaczania wysokości słońca, czasu jego wschodu i zachodu, trwania brzasku i zmroku oraz do oznaczania szerokości geograficznej, czasu słonecznego oraz wielu innych szczegółów dla każdego dnia
w roku i każdego miejsca na globie. Skonstruował też przyrząd, na którym można było
prześledzić obrót Ziemi wokół własnej osi, zmiany położenia bieguna niebieskiego,
oświetlenie w dniach równonocy i przesileń, jak też symulować zmiany klimatyczne
w ciągu wieków. Przyrządy te zostały wykonane z cynku na specjalne zamówienie
w wiedeńskiej pracowni Lenoira i Forstera. Opisane dokładnie pomoce naukowe, stanowiące własność gabinetu geograficznego, znalazły się na wystawie przyrodniczej
urządzonej podczas Zjazdu Lekarzy i Przyrodników we Lwowie w roku 1888, otrzymując dyplom honorowy. Przyrządy pomysłu Rehmana wystawiane były również na
powszechnej Wystawie Krajowej w 1894 roku we Lwowie. Specjalny pawilon przeznaczono do prezentacji osiągnięć profesorów i studentów lwowskich uczelni. W zakresie nauk przyrodniczych pokazano zbiory mineralogiczne profesorów: Emila Dunikowskiego i Józefa Siemiradzkiego, botaniczne Teofila Ciesielskiego oraz zoologiczne
Benedykta Dybowskiego (Finkel, Starzyński 1894, Kronika UL T. II 1912).
Powoli dojrzewała u Rehmana-geografa myśl opisania pod względem fizycznogeograficznym ziem dawnej Polski i sąsiednich krajów słowiańskich. W latach 1887–
1893 poświęcił się bez reszty systematycznemu zbieraniu i opracowaniu materiałów.
Przemierzył pasmo Karpat od Dunaju w okolicach Bratysławy po granice Multan
(Mołdawia). Zwiedził Prusy wschodnie, różne części Żmudzi, Litwy, polskie Inflanty. Z tego też powodu wartość dwóch tomów Ziem dawnej Polski jest nie do przecenienia. Pierwsza część, Karpaty, wydana w 1895 roku, została wyróżniona nagrodą II
stopnia z fundacji Kochmana we Lwowie (Kronika UL T. I 1899). We wstępie do
tomu poświęconego Karpatom A. Rehman tak napisał, uzasadniając powstanie takiego opracowania:
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Nie posiadamy w literaturze naszej, pod innemi względami tak bogatej, dzieła w któremby geograficzne stosunki kraju naszego były przedstawione w jednolitej formie zgodnej z dzisiejszym
stanem nauki. Brak ten świadczy niezawodnie o zaniedbaniu w jakiem się u nas geografia do
niedawna znajdowała i jest też jego bezpośrednim następstwem.

Wymienia dalej uczonych, którzy pracowali wcześniej w tym kierunku, takich jak:
Stanisław Staszic, Jan Śniadecki, Joachim Lelewel, Georg G. Pusch, Paweł Strzelecki,
Ignacy Domeyko, Antoni Andrzejowski, Wincenty Pol, Ludwik Zejszner i Józef
Chodźko. Przypomniał ich zasługi w rozwoju tej gałęzi wiedzy, podkreślając że geografia nie była wyłącznym przedmiotem ich studiów, a zajmowali się nią wyłącznie,
jeśli wchodziła w zakres ich prac naukowych. Niezwykle wysoko ocenił Wincentego
Pola, pisząc:
Jeden Wincenty Pol zostawszy profesorem geografii w Uniwersytecie w Krakowie (1949), poświęcił się wyłącznie temu przedmiotowi i rozwinął na tem polu bardzo pożyteczną działalność.
Wykłady jego budziły ogólne zajęcie i były licznie uczęszczane. Najważniejsze z prac, jakie drukiem ogłosił, były poświęcone geografii rodzinnego kraju a przedstawiały rzecz w poprawnym
kierunku (Rehman 1895b, str. 1).

Zasługą Rehmana było stworzenie usystematyzowanej geografii ziem dawnej Polski na tle wielkich jednostek fizjograficznych Europy.
Mimo podeszłego wieku i nawału obowiązków, prof. A. Rehman nie przestawał
podróżować po Europie. W roku 1896 zwiedził Alpy Julijskie, Karnickie i Karawanki.
W 1898 roku odwiedził dolinę Engadynu i dotarł do północnych Włoch. W roku 1899
podarował Rehman Uniwersytetowi swój unikatowy zielnik flory środkowej i wschodniej Europy obejmujący 35 tys. stanowisk. Wartość darowizny została oceniona na 10
tys. koron. Tym samym definitywnie opowiedział się za geografią. Jak sam twierdził,
botanik i profesor geografii często w nim kłócili się ze sobą. Z dorobku naukowego
Rehmana 2/3 prac poświęconych było botanice, natomiast 1/3 – geografii (Rouppert
1917).W roku akademickim 1897/1898 spotkało Antoniego Rehmana wielkie wyróżnienie, został bowiem wybrany rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. Świadczyło to
o pozycji i wielkim szacunku, jakim był darzony w środowisku naukowym (Kronika
U L T. I 1899).
W roku 1903 Rehman bardzo ciężko zachorował i podupadł na zdrowiu. Powoli
wycofywał się z aktywnego życia w Instytucie. Od tej pory w zajęciach dydaktycznych
zastępował go często jego uczeń dr Eugeniusz Romer – docent prywatny, który na
wniosek Profesora otrzymał venia legendi w roku 1899.
Z początkiem XX wieku odbył jeszcze Profesor dwie podróże: w 1901 roku zwiedził pobrzeże Bałtyku, a zimę 1903/1904 spędził w Egipcie w Luksorze, poświęcając się
studiom starożytnych Teb, Karnaku i grobów królewskich.
W roku 1904 ukazała się druga część Ziem dawnej Polski – Niżowa Polska, do której
A. Rehman dołączył mapę Rzeźba i Nawodnienie Ziem Polskich,z granicami jednostek fizjograficznych Europy środkowo-wschodniej (Rehman 1904; ryc. 7). Krytyczną
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ocenę publikacji, swojego profesora – kierownika, przedstawił Romer jeszcze w tym
samym roku. Za największą wartość dwu tomów uznał, iż Rehman znał z autopsji
opisywane ziemie. Odnotował też fakt, że ukazały się one pięćdziesiąt lat po wydaniu rozpraw geograficznych Wincentego Pola. Romer uważał, że dzieło Rehmana jest
nieocenionym źródłem informacji dla uczących się i przyszłych badaczy, zwracając
jednocześnie uwagę na nieuwzględnienie najnowszej literatury klimatologicznej i geologicznej. Podał przykład braku w bibliografii Atlasu Geologicznego Galicji. Romer wyraźnie podkreślił, że nie można wydzielić jednostek fizjograficznych w Karpatach bez
odwołania się do ostatnich badań z tektoniki i podstaw geologii. Wskazał też na braki
interpretacyjne form terenu, szczególnie w drugiej części, dotyczącej Niżu Polskiego.
O recenzowanym dziele napisał Romer następująco:
Nie tylko bowiem obraz ziem polskich w pracy prof. Rehmana jest takim jakim go sobie wytworzył w umyśle i w zmysłach na podstawie autopsji i własnych badań, lecz i metoda badania,
metoda przedstawienia rzeczy jest wyłączną własnością profesora Rehmana. Ten skrajnie indywidualny charakter książki jest naturalnie z drugiej strony niepospolitą jej zaletą. Wybitny
przyrodnik i doświadczony podróżnik zwiedza ziemię ojczystą, poznaje ją i odtwarza przed
nami obrazy, wyryte w jego duszy.
Dla wszystkich, którzy się chcą zapoznać z obrazem ojczystej ziemi, a winno ich być wielu, należy to dzieło jak najgoręcej polecić. Przedstawia ono co prawda jeden punkt widzenia, ale do
dziś dnia nikt innego punktu widzenia tego przedmiotu nie opracował (Romer 1904b, str. 550).

Recenzja Romera jest przejawem ścierania się dawnej szkoły badawczej, opartej
głównie na opisie cech fizjograficznych, z nowym nurtem szczegółowych badań i analizy związków między składowymi środowiska geograficznego.
W ostatnich latach przed przejściem na emeryturę Rehman niewiele już publikował. Opracował jeszcze, w roku 1912, dwa hasła do Encyklopedii Polskiej Akademii Umiejętności, były to: Roślinna szata ziem polskich i Opis fizyczno-geograficzny ziem polskich.
W marcu 1910 roku, w wieku 70 lat schorowany prof. Rehman złożył podanie
o przejście na emeryturę. Senat początkowo proponował jedynie zwolnienie go z zajęć
dydaktycznych. Jednak na skutek nalegania Profesora przedłożono podanie ministerstwu w Wiedniu. W Kronice UL T. II na str. 274 tak zrelacjonowano uroczystość pożegnania prof. A. Rehmana:
Dnia 30 czerwca 1910 roku odbyło się pożegnanie ustępującego z katedry prof. dr Antoniego
Rehmana w auli Uniwersytetu, przy współudziale wielu osób, profesorów w togach, młodzieży
akademickiej i byłych uczniów. Do Dra. Rehmana przemówił na wstępie Prorektor Dr Antoni
Noga-Mars, potem prof. dr Józef Nusbaum-Hilarowicz (dziekan Wydziału Filozoficznego),
który wręczył ustępującemu profesorowi dyplom pergaminowy, dalej prof. dr Marian Raciborski (botanik) a w imieniu uczniów i młodzieży dr Wilhelm Pokorny (geograf ) i dr Kazimierz
Hartleb (historyk). Po odśpiewaniu pieśni przez Chór akademicki wzruszony owacją prof.
Rehman podziękował wykładem „O rozwoju geografii w ostatniej dobie”.

Przechodząc w stan spoczynku, został A. Rehman odznaczony orderem Żelaznej
Korony III klasy. Wacław Olszewicz (1972, str. 70) cytuje list pożegnalny Profesora,
który zachował się w dokumentach uniwersyteckich w Archiwum Lwowskim:
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Myśl, że opuszczając Uniwersytet pozostawiam w nim po sobie dobrą pamięć i tak wielu
dobrze mi życzących, jest dla mnie największą pociechą w chwili rozstania się z zakładem,
w którym pracowałem połowę mojego życia i najlepszą jego część spędziłem.

W czasie swojej profesury na Uniwersytecie we Lwowie Antoni Rehman bardzo
aktywnie uczestniczył w życiu towarzystw naukowych. W roku 1896, z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia Towarzystwa Geograficznego w Wiedniu, został mianowany
jego członkiem-korespondentem. Brał czynny udział w pracach Towarzystwa Ludoznawczego od samego początku. Na pierwszym Walnym Zebraniu Towarzystwa
w styczniu 1895 roku został wybrany na zastępcę członka zarządu, rok później na
członka zarządu, a w 1897 roku – na wiceprezesa. Zainteresowania ludoznawczo-etnograficzne rozbudziły w Rehmanie podróże po Afryce. Interesujące są jego spostrzeżenia na temat odrębności Buszmenów i Hotentotów, które przedstawiał na odczytach
Towarzystwa lub we wspomnieniach z podróży. Rehman przejawiał bardzo wyraźne
zamiłowanie do toponomastyki. Starał się uściślać nazwy rzek, pasm górskich i miast.
Chętnie odwoływał się do nazw miejscowych, z wielkim upodobaniem zawsze pierwszeństwo nazwom słowiańskim. Wiele notatek i dyskusji dotyczących tych problemów
zamieszczał w czasopiśmie „Kosmos”, wydawanym przez Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika we Lwowie. W latach 1889–1890 był prezesem tego Towarzystwa
i wspólnie z prof. E. H. Dunikowskim w tym okresie redagował tomy „Kosmosu”.
Redaktorem tego najpoważniejszego wówczas wydawnictwa naukowego był jeszcze
przez dwa lata (1890–1892). Bardzo wspierał, z ramienia Towarzystwa, inicjatorów
założenia stacji hydrobiologicznej pod Lwowem, profesorów Benedykta Dybowskiego
i Józefa Nusbauma-Hilarowicza. Publikacje prof. Rehmana zamieszczane w „Kosmosie” świadczą o jego bardzo szerokich zainteresowaniach przyrodniczych, począwszy
od prac botanicznych, poprzez regionalne, związane z geografią fizyczną i glacjologią
(dotyczące lodowców alpejskich, czy też poglacjalnej rzeźby Tatr) do metodyki nauczania geografii. Rehman ponadto bardzo cenił popularyzację wiedzy; przejawem
tego były artykuły popularnonaukowe zamieszczane w czasopismach: „Wszechświat”,
„Nafta”, „Gazeta Polska”, „Gazeta Lwowska”, „Czas”, „Bluszcz”.
W roku 1896 A. Rehman został członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego. Szczegółowe badania okolic leśnych Jeziora Szczyrbskiego i ciekawe ich interpretacje przyczyniły się do poznania problemów związanych ze zlodowaceniem
południowych stoków Tatr (Rehman 1895a). Znakomity geograf krakowski, Jerzy
Smoleński (1928), po latach wyraził swoją opinię, że obserwacje Rehmana dotyczące
moren tatrzańskich były ważnym krokiem w rozwiązaniu tego trudnego problemu.
Jako uczony i botanik, A. Rehman nie dążył do tworzenia wielkich syntez. Był to
umysł wybitnie analityczny, bardzo ostrożny w rozważaniach, jak też w formułowaniu
uogólnień. Takie podejście do pracy badawczej było niejednokrotnie niesłusznie krytykowane przez niektórych geografów. Największą zasługą Rehmana jest opisanie pod
względem przyrodniczym ziem dawnej Polski. Ogromną wiedzę, popartą własnymi
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spostrzeżeniami, zawdzięcza Rehman głównie swoim podróżom. Podróżował bardzo
dużo, co w tamtych czasach nie było łatwym zadaniem, wymagało samozaparcia, jak
też dobrej kondycji fizycznej. Poznał Europę zachodnią, dalmatyńskie i włoskie wybrzeże Adriatyku, wybrzeże i wyspy Morza Tyrreńskiego. W Alpach szczególnie interesował się największym lodowcem Aletsch w Alpach Berneńskich. Podróżował po
basenie Morza Czarnego. Na Półwyspie Krymskim przeszedł pieszo cały południowy
górski Krym, wspinając się na krasowy monolit Czatyrdah. Odbył też podróż na Kaukaz, dokonując wysokogórskich wspinaczek z wejściem na Kazbek (5 047 m n.p.m.).
Poznał Finlandię i wybrzeże Bałtyku. Jego dwie wielkie wyprawy afrykańskie przyniosły, jak wcześniej wspomniano, ogromny materiał badawczy. Jako dyrektor Instytutu
Geograficznego A. Rehman dbał o wszechstronność zainteresowań badawczych i wyznaczał główne kierunki ich realizacji.
Nie można, charakteryzując sylwetkę uczonego, nie wspomnieć o jego zaangażowaniu społecznym. W roku 1896 powstało we Lwowie Towarzystwo Kursów Akademickich dla Kobiet. Antoni Rehman, jako wiceprezes Towarzystwa wraz z jego prezesem prof. Ludwikiem Ćwiklińskim, gorąco walczyli o prawo kobiet do studiowania
na Uniwersytecie. Zostało ono przyznane w roku 1897/1898, gdy Rehman piastował
stanowisko rektora. Z ogromną dumą mówił o tym w przemówieniu inauguracyjnym
(Olszewicz W. 1972).
Jesienią 1906 roku Antoni Rehman utworzył komitet, na rzecz niesienia pomocy materialnej robotnikom na Śląsku, skazanym przez sądy pruskie na dotkliwe kary
grzywny i więzienia za propagowanie abstynencji i kształcenia się w języku polskim.
Z odczytów i składek zebrał 1 000 koron, przekazując tę kwotę potrzebującym (Kronika U L T. II 1912).
Po przejściu na emeryturę przez ostatnie lata żył w osamotnieniu. Zmarł 12 stycznia 1917 roku i dopiero odejście tego uczonego przypomniało społeczeństwu o jego
godnym życiu i dokonaniach dla nauki. Na ręce rektora Uniwersytetu nadeszło wiele
depesz kondolencyjnych z uniwersytetów i wielu innych instytucji polskich, austriackich, niemieckich, czeskich, chorwackich. Treść ich wskazywała na ogromny szacunek jakim darzono prof. Rehmana. Nad grobem przemawiali: rektor prof. Kazimierz
Twardowski i prof. Eugeniusz Romer, który w pięknych słowach złożył hołd zmarłemu
uczonemu. Powiedział, między innymi:
Swym wielkim dziełem „Ziemie dawnej Polski”, spełnił św. Pamięci Antoni Rehman wielki obowiązek nauki narodowej wobec Ziemi Ojczystej, stanął w rzędzie wielkich przodków Stanisława
Staszica i Wincentego Pola.(…) Nie chciw niczego, osiągnął, bo spełnił wszystko. Nie łaknący
poklasków ni towarzyszy, zgromadził ich koło swoich dzieł wielu, wpatrzonych w ten obraz
ziemi, która się dziś przde nim wdzięcznie otwiera, będzie mu lekką (Olszewicz W. 1972, str. 63).

W historii nauki zapisał się Antoni Rehman jako twórca kierunku fizjograficznego w geografii (Nowakowski 1934). Dokonany przez niego pierwszy podział fizjograficzny ziem polskich wysoko ocenił Jerzy Kondracki (1955, str. 297), pisząc m.in.:
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W szczególności stwierdzamy, z pewnym zdziwieniem, że podział Rehmana był pod niektórymi względami bardziej racjonalny niż podział Nałkowskiego, który zaciążył na poglądach
Lencewicza i znalazł swoje odbicie w świadomości ogółu geografów pod postacią zakorzenionego schematu „pasowości”. Rehman rozpatrując ziemie dawnej Polski na szerokim tle
europejskim nie mówił nic o pasowości regionów. Jako wielkie jednostki wyróżnił on Karpaty, Płaskowyż Czarnomorski, Wyżynę Śląsko-polską, Sudety i Podgórze Sudeckie, których
jednak w swej książce nie omawia i wreszcie Niż Polski.

3.2. Instytut Geograficzny
pod kierunkiem prof. Antoniego Rehmana
W Uniwersytecie Lwowskim główną jednostką organizacyjną był Wydział. W obrębie
wydziałów działały mniejsze jednostki, nazywane Instytutami i Zakładami. Pojęcie
Katedry w owym czasie nie oznaczało jednostki organizacyjnej, lecz było określeniem stanowiska profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego zatrudnionego na etacie
z uprawnieniami do wykładania w danej dyscyplinie naukowej. Od roku akademickiego 1894/1895 Uniwersytet Lwowski posiadał cztery wydziały, po reaktywowaniu
Wydziału Lekarskiego.
Ze względu na bardzo skromne fundusze przyznawane przez oświatowe władze
austriackie, Zakłady, bądź Instytuty, oprócz profesora zatrudniały niewielu pracowników etatowych. Powszechnym zwyczajem było prowadzenie wykładów przez docentów i profesorów prywatnych po otrzymaniu venia legendi. Zajęcia na Uniwersytecie
prowadzili na ogół bezpłatnie lub za niewielkie honoraria, mając inne źródła utrzymania (Harasimiuk 1992).
Z chwilą utworzenia Katedry Geografii dla prof. Antoniego Rehmana w roku 1883
automatycznie powołano do życia Instytut Geograficzny (fot. 11). Postawiło to przed
władzami Uniwersytetu we Lwowie nowe wyzwania. Należało zorganizować od podstaw warsztat pracy naukowej i dydaktycznej dla nowej dyscypliny naukowej na Uniwersytecie. Austriackie Ministerstwo Wyznań i Oświecenia przeznaczało do tej pory
dotacje w wysokości 300 złotych rocznie na wyposażenie Gabinetu Archeologicznego. Z chwilą powołania Katedry Geografii suma ta została podzielona po 150 złotych
na zakupienie zbiorów dla Gabinetu Archeologicznego prof. Ludwika Ćwiklińskiego i dla Gabinetu Geograficznego prof. Antoniego Rehmana. Tu trzeba wyjaśnić, że
pojęcie gabinetu odnosiło się wówczas do pomieszczenia, w którym były ulokowane
zbiory pomocne w nauczaniu danego przedmiotu. Początki były niezwykle skromne,
dopiero po 10 latach, od roku 1893, dotacja Ministerstwa wynosiła 600 złotych rocznie. Zapobiegliwość kierownika sprawiła, że w przeciągu 11 lat z różnych darowizn
zgromadzono ponadto na wyposażenie Gabinetu 1 800 złotych. Pozwoliło to na zakup
295 sztuk atlasów, map ściennych, książek naukowych oraz podręczników. Oprócz
tego Antoni Rehman gromadził różnego rodzaju plansze, drzeworyty, obrazy przed53
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stawiające krajobrazy z różnych stron świata i najbliższych okolic, plany miast, ryciny
typów ludzkich, zwierząt i roślin, w sumie było około 3 tys. okazów. W przyszłości
miały być one uporządkowane według krajów. Powiązane w teczki miały służyć studentom jako pomoc w studiowaniu geografii. Gabinet posiadał też różnego rodzaju
przyrządy i sprzęty do nauczania geografii w ilości 54.
Sytuacja lokalowa Instytutu Geograficznego była niezwykle skromna. W budynku uniwersyteckim przy ul. św. Mikołaja 4 na drugim piętrze udało się Profesorowi
uzyskać salę wykładową i mniejszą salkę na gabinet, w którym umieszczono wszystkie
zbiory. Sala wykładowa była na tyle duża, że oprócz ławek przeznaczonych dla słuchaczy zmieściły się dwa długie stoły przeznaczone na ćwiczenia z przyrządami oraz na
ćwiczenia z kartografii. Taka była baza materialna Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Lwowskiego w roku 1894 (Finkel, Starzyński 1894).
W roku 1898 Instytut przeniesiony został do nowego budynku (z 1897 r.) przy ul.
Długosza 1.8, usytuowanego został w głębi podwórza (fot. 12). Gospodarzami tego
obiektu byli fizycy. Od ul. Długosza 1.6 miał w przyszłości powstać nowy gmach, jako
przedłużenie już istniejącego jednopiętrowego budynku, gdzie mieścił się Instytut
Chemiczny i Zakład Mineralogiczny E. Dunikowskiego. Pomieszczenia w nowym
obiekcie miały być przeznaczone dla zakładów naukowych: Geologii, Paleontologii,
Astronomii oraz dla Geografii. Można zatem przyjąć, że przeprowadzka Instytutu
Geograficznego miała być na tzw. przeczekanie (fot. 13).
W budynku fizyków na parterze przeznaczono dla geografów mały pokoik na
zbiory oraz salę wykładową na 30 osób, do wspólnego użytkowania z fizykami i matematykami. Na najwyższym piętrze, ponad salą wykładową, udostępniono geografom
platformę położoną na wysokości 20 metrów nad powierzchnią podwórza. Miała ona
służyć do obserwacji astronomicznych i meteorologicznych (fot. 14). Pokoik przeznaczony na zbiory był tak mały, że sześć szaf z przyrządami i książkami wstawiono do
sali wykładowej. Sala ta była znacznie obciążona zajęciami, więc geografowie prowadzili tam tylko wykłady, natomiast ćwiczenia ograniczyli do dwóch obowiązkowych
godzin tygodniowo. Taka sytuacja bardzo utrudniła prof. Rehmanowi nadzór na pracami studentów. Przeprowadzka bardzo pogorszyła warunki lokalowe Instytutu, jak
również jego funkcjonowanie. Miało się wszystko zmienić po wybudowaniu, wspomnianego wyżej, nowego budynku. Przewidziano tam dla geografów trzy pokoje na
zbiory oraz salę wykładową do wspólnego użytkowania. Plan budowy budynku geologii zatwierdzono dopiero w 1906 roku (Wiczkowski 1907, Kronika UL T. II 1912,
Harasimiuk 1992).
W tych niezwykle skromnych pomieszczeniach baza naukowa i dydaktyczna
dzięki staraniom Dyrektora rozrastała się. Oprócz stałej dotacji Ministerstwa, Instytut otrzymywał dodatkowo fundusze w wysokości 800 i 1000 koron na zakup
cenniejszych przyrządów astronomicznych. Na przełomie wieków XIX i XX zbiory Instytutu zostały bardzo wzbogacone przez dary samego Rehmana, jak też przez
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Ministerstwo W ivO w Wiedniu. W Kronice U L T. II, na stronach 486–487 zostały
wyszczególnione wszystkie darowane pozycje:
Dr Rehman darował dla biblioteki Instytutu: a/18 dzieł i wydawnictw w 73 tomach, między
którymi znajduje się pełna seria Kosmosu i także seria Sprawozdań Komisji Fizjograficznej
Akademii Umiejętności. b/Argelandera: Atlas astronomiczny. c/Liesgenika: Atlas Galicji.
d/Map różnych 96. e/Założył nadto przy Instytucie Geograficznym zbiór rozpraw geograficznych, dla którego darował 970 własnych okazów. Zbiór ten obejmuje obecnie około 1100
numerów, jest uporządkowany według przedmiotów i rozdzielone na 23 pudeł, umieszczonych
w osobnej szafce. f/Dalej darował Rehman dla gabinetu kilka tysięcy rycin geo i etnograficznych. Są to przeważnie wycinki z czasopism ilustrowanych polskich, niemieckich, francuskich
angielskich i włoskich. Uporządkowane w sposób systematyczny, nalepione na gruby papier
i oprawione w tomy, wejdą one w skład biblioteki geograficznej. g/Oprócz tego darował Rehman Instytutowi zbiór petrograficzny, obejmujący numerów około 190.

Od c. k. Ministerstwa W  iO w Wiedniu lub za jego pośrednictwem Instytut otrzymywał 16 tytułów wydawnictw ciągłych niemieckich, austriackich, francuskich i włoskich, z geografii, geologii i astronomii. Z rozdzielnika krajowego Bibliotekę wzbogacały Roczniki Biura Hydrograficznego. W roku 1906 prof. Rehman nawiązał kontakt
z Działami: Geologicznym, Geograficznym i Etnograficznym Instytutu Smitsoniańskiego w Waszyngtonie. Biblioteka Instytutu otrzymywała na bieżąco cenne wydawnictwa tych Działów w zamian za komplet „Kosmosu” oraz inne polskie publikacje.
Instytut posiadał także wiele cennych przyrządów stanowiących pomoce dydaktyczne. Oprócz instrumentów konstrukcji samego Profesora, o których była już mowa
wcześniej, na uwagę zasługuje przyrząd uniwersalny systemu Repsolda, chronometr
okrętowy Brockinga z Hamburga, precyzyjny, bardzo dokładny zegarek kieszonkowy (półsekundowy), sporządzony przez Hawelka w Wiedniu i planimetr Amslerowski. Niezwykle cenny był zbiór 200 fotografii w formacie 27,5 x 21,5 cm wykonanych
przez samego Dyrektora podczas podróży do Egiptu zimą 1903/1904. Przedstawiały
one krajobrazy, jak też zabytki starożytności od Aleksandrii po katarakty w Assuanie.
Inwentarz Instytutu, który pozostawił Rehman odchodząc na emeryturę, przedstawiał się następująco: Inw.: A. (Dzieła, rozprawy, mapy i atlasy) numerów 2 136, Inw.:
B. (Sprzęty, globusy, tablice ścienne i przyrządy) numerów 119, Inw.: C. (Zbiór petrograficzny), okazów 300. W roku 1903 Instytut otrzymał zgodę od Ministerstwa
Wyznań i Oświecenia w Wiedniu na zatrudnienie pomocnika naukowego z wynagrodzeniem 200 koron rocznie. Przez 4 lata pełnił tą funkcję Wilhelm Pokorny, a potem
słuchacz Wydziału Filozoficznego, Władysław Cichocki (Kronika U L T. II 1912).
Porównując zaprezentowany powyżej stan materialny Instytutu z tym z roku
1893, można wyrazić wielkie uznanie dla ogromnego wysiłku prof. Rehmana, który
w nader skromnych warunkach lokalowych, przy stosunkowo niewielkich dotacjach
państwowych, pomnażał bazę materialną, tworząc dobrze, jak na tamte czasy, wyposażony warsztat pracy naukowej. Niestety, Rehman nie doczekał się obiecanych lepszych
warunków lokalowych dla Instytutu Geograficznego. Przeprowadzka do budynku dla
geologów przy ul. Długosza 1.6 nigdy nie nastąpiła.
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Instytutem Geograficznym we Lwowie Antoni Rehman kierował 28 lat. Obejmując
Katedrę Geografii, miał blisko 43 lata, był bardzo dojrzałym naukowcem. Potrafił skupić wokół siebie grono słuchaczy, spośród których kilku weszło na trwałe do nauki
polskiej i światowej. Niewątpliwą zasługą Dyrektora, oprócz jego wysiłków organizacyjnych, było stworzenie atmosfery pracy twórczej. Miały na to wpływ, bez wątpienia,
cechy jego osobowości. Antoni Rehman był człowiekiem niezwykle skromnym, bardzo pracowitym, rzetelnym naukowcem, który nie przytłaczał uczniów swoją wielkością i dawał im się rozwijać.
Oprócz zachowanych materiałów archiwalnych Kronika U L T. II, jest najważniejszym wiarygodnym źródłem informacji o dorobku naukowym Instytutu Rehmana.
System studiowania na Uniwersytecie pozwalał studentowi w sposób dowolny dobierać zajęcia i seminaria. Pracę dyplomową, którą stanowił w tym czasie doktorat, pisało
się u Mistrza-Profesora. Taki system przetrwał z niewielkimi zmianami do połowy lat
dwudziestych XX wieku.
Wykaz prac wykonanych przez słuchaczy geografii na ćwiczeniach geograficznych
i omawianych później na zebraniach studentów przedstawia się następująco:
Wełyczko: Mapa etnograficzna Ukrainy Rusi, Geografia Ukrainy Rusi (obie po rusku). –
Kulczycki: Przyczynek do etnografii Brazylii. – Nittman: Z wycieczki po Danii, Geografia
w naszych gimnazyach. – Rudnicki: Plamy na słońcu. (Wiele innych prac w ruskim języku). –
Janowski: O kształcie osad. O rozwoju wybrzeży i ich znaczeniu dla antropogeografii. –
Gebert: O nauczaniu geografii w kl. I. (Śnieg i lód ze stanowiska geograficznego). – Srokowski:
Budowa geol. okolic nad Rio-Negro w Patagonii. Dolnotrzeciorzędne pokłady połud. Rosyi.
O palafitach. Rozkład opadu wodnego Galicyi. (Ostatnia rozprawa po niemiecku). – Falkiewicz: Powiat gródecki pod względem geograficznym. (Praca nagrodzona na konkursie Muzeum
im. Dzieduszyckich) – Gerynowicz: Geografia fizyczna, (w czasopismie: „Dzwinok” po rusku).
Rozprawy do druku przygotowane mają panowie: Wilh. Pokorny (Monografia Dunajca),
St. Pawłowski (Opad w dorzeczu Dniestru), Z. Pohlman (Szata śnieżna Galicyi), B. Buczyński (Ślady dawnych lodowców na Czarnej horze), Notz (Monografia powiatu Bobreckiego)
i panny: Polaczkówna (Zmiany klimatu w Polsce, według Długosza i innych kronikarzy), Kossowska (Przełęcze Bieszczadów i Gorganów).
Do uczniów Lwowskiego Uniwersytetu, a szczegółowo geografii, należeli także: Czermak,
Rudzki, Romer, Rudnicki i Łoziński. Doktorat z geografii (jako przedmiotu głównego) składali panowie: Wełyczko, Romer, Nittmann, Falkiewicz, Rudnicki, Kuntze, Łoziński, Janowski,
Milan, Załęcki, Lewicki, Piechowski i Ludwik Krzywicki (Kronika U L T. II, str. 488).

Ważną formą rozwijania zainteresowań naukowych wśród studentów były kółka
naukowe istniejące w Uniwersytecie Lwowskim. Na początku lat dziewięćdziesiątych
XIX wieku powstało Kółko Geograficzne, Krajoznawcze i Etnograficzne. Studenci
narodowości ruskiej założyli własne Kółko, którego celem było opracowanie i wydanie
ogólnej i opisowej geografii ziem ukraińsko-ruskich.
Przedstawiony powyżej wykaz prac wykonanych pod kierunkiem Antoniego Rehmana, wraz z dorobkiem naukowym samego Profesora, świadczy o jego szerokich za56
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interesowaniach. Problematyka badawcza obejmowała właściwie całość systemu nauk
geograficznych od geologii, geomorfologii, klimatologii, astronomii po geografię osadnictwa, geografię historyczną, historię i dydaktykę geografii. Nie można zapominać
o tym, że na przełomie wieków ciągle poszukiwano profilu badawczego geografii, jako
stosunkowo młodej dyscypliny uniwersyteckiej. Wyłania się wyraźnie tendencja, która
do dzisiaj jest istotą geografii – kompleksowe spojrzenie na przyrodę w jej nierozłącznym związku z działalnością człowieka. Ten kierunek badań został wytyczony właśnie
przez A. Rehmana i kontynuowany przez jego następców (Harasimiuk 1992).
W materiałach archiwalnych Uniwersytetu Lwowskiego (lodaf/26/4/150) zachowały się dokumenty związane z pierwszym doktoratem wykonanym pod kierunkiem
Antoniego Rehmana (ryc. 8 i 9). Była to praca Rusina Grzegorza Wełyczki (1863–1932)
napisana po polsku pod tytułem Plastyka ziem polsko-ruskich ze szczególnym uwzględnieniem Karpat, której rękopis obejmuje 163 strony. Wymogi stawiane takim pracom
były zupełnie odmienne od współczesnych. Nie wymagano cytowania literatury
w tekście. Na końcu została tylko podana skromna bibliografia, z której korzystał autor. Praca ta nigdy nie została opublikowana, a dla nauki ma znaczenie jedynie historyczne, jako przykład próby pierwszej regionalizacji ziem położonych pomiędzy Odrą
a Dnieprem. Recenzentem pracy był prof. Emil Dunikowski, a obrona miała miejsce
w lipcu 1889 roku. Autor już na samym początku zaznaczył, że nasze ziemie polsko-ruskie nie mają zupełnie naturalnych granic od zachodu ani od wschodu i przez to nie
tworzą organicznej całości. Miało to, według Wełyczki, niekorzystny wpływ na życie
polityczne narodów zamieszkujących te ziemie, a także na ich rozwój ekonomiczny
kulturowym. Dalej pisze:
Kraj narażony z braku naturalnych granic na ciągłe napady lub ciągłą obronę napadu musi swe
siły skoncentrować w militarnym względzie i póki ma silny militaryzm, póty się trzyma na
widowni podczas gdy małe kraiki zasłonione granicami naturalnymi rozwijają się i utrzymują
swoją niezależność.

Rzeki, według Wełyczki, nie są najlepszymi granicami naturalnymi. W przypadku
ziem polsko-ruskich spełniają one dwojaką rolę. Przykładem rzek łączących narody
mogą być: Wisła dla Polaków a Dniepr dla Rusinów. Natomiast Odrę i Dniestr zaliczył do rzek pogranicza narodów i kultur. W takim ujęciu problemu widać wyraźny
wpływ determinizmu geograficznego Wacława Nałkowskiego.
Praca Grzegorza Wełyczki miała charakter opisowy, kompilacyjny, zgodny z warsztatem naukowym promotora. Podstawę opracowania stanowiły hasła ze Słownika
Geograficznego Królestwa Polskiego…, 1887 (Bronisława Gusatwicza – Karpaty i Wacława Nałkowskiego – Polska). Autor korzystał również z prac Emila Dunikowskiego, wykładów Antoniego Rehmana oraz map znajdujących się w zbiorach Instytutu.
Analiza treści rozprawy wskazuje na dobrą znajomość z autopsji większości opisywanych obszarów. Najciekawszą i bez wątpienia nowatorską jej część stanowi podział
regionalny Karpat polsko-ruskich, które autor znał najlepiej. Wełyczko podzielił cały
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region na dwie części: Tatry i Beskidy. Beskidy polsko-ruskie to długi łańcuch gór od
Przełęczy Jabłonkowskiej na zachodzie do źródeł Bystrzycy Złotej na wschodzie. Beskidy podzielił na Zachodnie i Wschodnie, prowadząc między nimi granicę dolinami
Kamienicy i Dunajca. W obrębie Beskidów Zachodnich wyodrębnił 11 grup górskich,
opierając swój podział na charakterze gór, wysokościach bezwzględnych oraz na kierunkach dolin rzecznych. W tym podziale wyróżnił: a) Dział między Olzą i Wisłą,
b) Grupę Baraniej Góry, c) Grupę Raczej Hali, d) Grupę Góry Pilsko, e) Grupę Babiej
Góry, f ) Dział między Białą i Skawą, g) Dział między Skawą a Rabą, h) Wielki i Mały
Luboń, i) Grupę Pienin, j) Pasmo Bukowiny, k) Dział między Rabą i Mszaną z jednej
a Dunajcem i Kamienicą z drugiej strony. Podział Beskidów Wschodnich był o wiele trudniejszy. Wełyczko podkreślił zupełnie odmienny charakter i rozmiar tych gór.
Dodatkową trudność stanowiło większe ich zróżnicowanie. W Beskidach Wschodnich wyodrębnił: a) Beskid Niski od Kamienicy i Dunajca po Solinę, b) Beskid Średni
do źródeł Mizunki, c) Beskid Wysoki po przełęcz Jabłonicy. Jako osobną grupę wydzielił Czarnohorę. Dużo miejsca poświęcił Tatrom, opierając się głównie na pracach
Rehmana i Dunikowskiego. W tej bez wątpienia bardzo solidnie przygotowanej rozprawie, należy zwrócić uwagę na termin „Beskid”. Zaczerpnięty ze słownictwa ludowego na określenie pewnego typu gór, stosowany był wcześniej, np. przez Stanisława
Staszica i Wincentego Pola. Wełyczko najprawdopodobniej jako pierwszy zastosował
to słowo w znaczeniu fizjograficznym. Przedstawiony podział Karpat jest z pewnością
jego oryginalnym pomysłem. Różni się jednak zasadniczo od podziałów późniejszych,
a sam Rehman nie nawiązał do niego w swoim dziele Ziemie dawnej Polski – Karpaty.
Temat pierwszej rozprawy doktorskiej obronionej w Instytucie Geograficznym nie był
z pewnością przypadkowy. Rehman już wtedy myślał o stworzeniu syntetycznego obrazu ziem dawnej Polski (Harasimiuk 1995).
W teczce osobowej G. Wełyczki (lodaf/26/4/150) zachował się indeks. Jest to
cenna informacja o programie studiów geograficznych w latach osiemdziesiątych XIX
wieku. Wszystkie zajęcia prowadził prof. Antoni Rehman, a tygodniowy rozkład
przedstawiał się następująco: Ziemia jako planeta – 4 godziny, Geografia krajów nad
Morzem Śródziemnym – 5 godzin, Postać i rozmiary ziemi – 4 godziny, Seminarium
geograficzne – 2 godziny, Geografia Azji – 5 godzin, Oceanografia – 2 godziny, Ćwiczenia geograficzne – 2 godziny. W indeksie nie odnotowano innych przedmiotów, ani
w jakim czasie były realizowane.
Drugim doktorantem Antoniego Rehmana był Eugeniusz Romer, późniejszy
jego następca i jeden z najwybitniejszych geografów polskich i europejskich I połowy
XX wieku, który tu właśnie we Lwowie, pod kierunkiem A. Rehmana, rozpoczynał
swoją karierę naukową. W polskiej literaturze istnieje wiele prac o charakterze biograficznym poświęconych Romerowi, można przytoczyć tu choćby te najważniejsze
(Chałubińska 1959, Czyżewski 1960, Mazurkiewicz-Hercowa 1966, Zierhoffer 1967a,
Brzozowski 1989, Ostrowski J. 2004, Pawlak 2004, Mroczko 2010). Ważnym źródłem
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informacji o życiu Romera są też jego pamiętniki (1988 i 1989), czy chociażby wspomnieniowa opowieść o życiu ojca napisana przez syna Edmunda (1985). Postać Eugeniusza Romera przywoływana będzie w niniejszym opracowaniu w kolejnych omawianych okresach dziejów lwowskiego Instytutu Geograficznego.
Eugeniusz Romer urodził się we Lwowie, 3 lutego 1871 roku, w rodzinie szlacheckiej o silnych tradycjach patriotycznych (fot. 15). Dziadek, Henryk Romer był powstańcem listopadowym. Matka, Irena Kortvelyessy de Asguth z pochodzenia była
Węgierką. Ojciec Edmund kształcił się w Wiedniu i brał udział w powstaniu styczniowym. Początkowo pracował jako urzędnik administracji austriackiej, później sprawował urząd starosty krośnieńskiego i brzeskiego. Atmosfera, która panowała w domu
rodzinnym Romera (jak sam wspomina):
Była wybitnie liberalna, a z punktu społeczno-politycznego raczej międzynarodowa. Brakowało w niej natomiast wyraźnych pobudek do życia religijnego (Romer 1988, str. 34).

Stanisław Brzozowski (1989, str. 636) bardzo trafnie określił cechy charakteru
młodego Romera – maturzysty gimnazjum w Nowym Sączu w 1889 roku:
Już wtedy Romer odznaczał się duchową niezależnością, odwagą myśli i czynu, gorącym umiłowaniem Ojczyzny i przyrody, żywym temperamentem, humorem i błyskotliwością, ale też
nierównym usposobieniem, wpadającym w stany podniecenia, entuzjazmu czy powątpiewania,
co z latami i czasem się nasilało.

Ta niezwykle wyrazista osobowość Romera była bardzo widoczna na wszystkich
polach jego działalności jako naukowca, nauczyciela szkół średnich, profesora uniwersytetu, czy wreszcie polityka i działacza społecznego.
W latach 1889–1891 Romer studiował w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim historię, etykę i historię literatury, poszukując przedmiotu swoich zainteresowań.
Z czasem zaczął uczęszczać na wykłady geograficzne prof. Franciszka Szwarcenberga-Czernego. W latach 1891–1892 studiował geografię u Alfreda Kirchhoffa w Halle. Studia te zdecydowały o kierunku jego zainteresowań. Ukształtował się wówczas
jego ewolucjonistyczny światopogląd. Oprócz studiowania klimatologii, meteorologii
i geologii wiele czasu poświęcał metodyce i dydaktyce geografii. Romer uważał, że praca
w szkole daje swojego rodzaju wolność w sposobie przekazywania wiedzy, jednocześnie
kształtując młode umysły. Było to bardzo istotne, zwłaszcza w czasach zniewolenia.
W latach 1892–1893 studiował geografię we Lwowie u Antoniego Rehmana i historię
Słowian u Tadeusza Wojciechowskiego. Uczęszczał na wykłady z geologii oraz matematyki. Już wtedy wykazywał ogromną chłonność wiedzy i bardzo szerokie, wszechstronne zainteresowania. Po uzyskaniu absolutorium, z powodu braku możliwości
uzyskania asystentury na Uniwersytecie, rozpoczął pracę jako nauczyciel historii i geografii w latach 1893–1895 w szkole w Stanisławowie, a od 1895 roku w III Gimnazjum
im. Franciszka Józefa we Lwowie. Po trzech miesiącach za wystąpienia antyhabsburskie w Czytelni Akademickiej został karnie przeniesiony do I Wyższej Szkoły Realnej
we Lwowie, gdzie pracował do roku 1899 jako nauczyciel geografii. W latach 1899–1911
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był mianowanym nauczycielem z tytułem profesora w Akademii Handlowej we Lwowie. Urządził tam Gabinet Geograficzny i opracował podręcznik Mała geografia handlowa (1907). Akademia ta miała statut średniej szkoły zawodowej (Brzozowski 1989).
Czas wolny od zajęć poświęcał E. Romer pracy naukowej. Stopień doktora filozofii uzyskał w 1894 roku na podstawie rozprawy Studia nad rozkładem ciepła na
kuli ziemskiej, której promotorem był Antoni Rehman. Praca została opublikowana
we „Wszechświecie” (T. XII 1893) W tym samym roku zdał też egzamin na nauczyciela szkół średnich. W roku 1895/1896 otrzymał E. Romer stypendium z Wydziału
Krajowego w wysokości 2000 koron na studia za granicą. Studiował geomorfologię,
hydrologię, metodykę nauczania geografii w Wiedniu u Albrechta Pencka, w Berlinie
u Richarda Assmanna, Artura Bersona i Wilhelma Bezolda aerologię, klimatologię
i meteorologię, a u Ferdynanda Richthofena geomorfologię. Odbywał w czasie stypendium wycieczki po Alpach i po Niżu Niemieckim, co dało mu podstawę do zrozumienia problemów glacjalnych i geomorfologii ogólnej. Podczas pobytu na Pomorzu
Gdańskim miał możliwość poznania polskich Kaszubów. W czasie studiów zagranicznych docenił opracowywanie bibliografii jako warsztatu pracy naukowca. Przez
szereg lat prowadził dział polski w Bibliotheca geographica i Geographie Jahresbericht
über Österreich. W „Kosmosie” w latach 1897–1906 publikował Spisy prac odnoszących
się do fizjografii ziem polskich za lata 1891–1905.
W roku 1899 E. Romer habilitował się z geografii na podstawie rozprawy Studia nad asymetrią dolin opublikowanej w Sprawozdaniach c. k. wyższej szkoły realnej,
Lwów 1897. Wykład habilitacyjny pod tytułem Wpływ klimatu na formy powierzchni
ziemi został opublikowany w „Kosmosie” (T. XXIV 1899). W Archiwum U L (lodaf/26/4/1237) zachował się dokument z 1899 roku, w którym Dziekan na wniosek
prof. A. Rehmana prosi o venia legendi, czyli prawo wykładania na uniwersytecie dla
Romera (ryc. 10–12). Jako docent prywatny Eugeniusz Romer podjął wykłady z metodyki nauczania geografii, geografii gospodarczej świata oraz Austro-Węgier, klimatologii, hydrologii, kartografii, antropogeografii i geografii ogólnej Europy i Ameryki. Włączał się aktywnie w popularyzację wiedzy, uczestnicząc w Powszechnych Wykładach
Uniwersyteckich. W roku akademickim 1900/1901 wygłosił we Lwowie 6 wykładów
na temat najważniejszych artykułów światowego handlu. Wysłuchało ich 236 osób.
W Przemyślu 10 marca 1901 roku na wykład E. Romera Rozwój i stan obecny światowej
produkcji górniczej przyszło 146 słuchaczy (Powszechne Wykłady Uniwersyteckie 1901).
W roku akademickim1903/1904 E. Romer został zatwierdzony w charakterze
prywatnego docenta meteorologii i klimatologii w Szkole Politechnicznej. Wykładów
na tej uczelni nigdy nie podjął. Przyczyną było zwiększenie przez Ministerstwo W i O
zleconych zajęć dla E. Romera na Uniwersytecie oraz zaawansowane starania o profesurę (Finkel, Starzyński 1894; ryc. 13–14).
W 1903 roku po raz pierwszy wystąpiono dla niego na Uniwersytecie o etat profesora nadzwyczajnego i utworzenie drugiej Katedry Geografii. Starania te zaprzepa60
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ściło wystąpienie Romera na wiecu narodowym w sprawie nauczania geografii Polski.
Zbiegło się to też z ciężką chorobą Antoniego Rehmana. Od tego czasu bardzo często
Romer musiał zastępować dyrektora Instytutu w jego obowiązkach (ryc. 15).
O profesurę dla E. Romera ponownie wystąpiono w roku 1907. Przeciwstawili się
temu wówczas Rusini, ponieważ Romer podpisał zbiorową polską deklarację przeciwko utrakwizacji Uniwersytetu. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał Romer
w 1908 roku, ale bez etatu. Za prowadzenie wykładów na Uniwersytecie Romer otrzymywał honoraria. W Archiwum Lwowskim zachowała się teczka osobowa E. Romera
(lodaf/26/5/1637; ryc. 16–17). Kolejny awans, od 1 stycznia 1911 roku, tym razem na
profesora zwyczajnego, związany był z objęciem Katedry Geografii, a tym samym kierownictwa Instytutu Geograficznego.
Spośród wielu zainteresowań naukowych na pierwsze miejsce E. Romer wysuwał meteorologię i klimatologię. Już jako student U J wyróżniał tę dziedzinę, opracowując niepublikowaną rozprawę o klimacie Krakowa (Chałubińska 1976). W roku
1906 opracował skrypt dla studentów ze swoich wykładów z klimatologii. Oprócz wykładów prowadził bardzo interesujące ćwiczenia, czego przykładem są mapy pogody
opracowane dla Galicji na podstawie danych z czerwca 1882 roku. W 1900 roku opracował również poradnik do ćwiczeń pt. Prowadzenie stacji meteorologicznej. Obserwacje dotyczące Lwowa z lat 1884–1900, uwzględniały mikroklimat miasta. Porównywał
obserwacje stacji meteorologicznej Uniwersytetu (założonej przy Instytucie Fizyki)
i Politechniki Lwowskiej w Dublanach. Materiał ten nie został opublikowany i znajduje się w zbiorach rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej (Rkp B J 10182). Do zajęć dydaktycznych przygotowywał się bardzo starannie (ryc. 18). W roku 1905 wydane zostały
wykłady Romera z hydrografii i geografii ogólnej Ameryki opracowane przez jego
słuchaczy: Antoniego Dudryka i Zygmunta Pohlmana. Ważnym elementem procesu
dydaktycznego były wprowadzone przez niego wycieczki geograficzne. Była to kontynuacja tradycji Wincentego Pola, który pierwszy wprowadził ten typ kształcenia
do programu studiów na Uniwersytecie w Krakowie. W latach 1903–1910 odbyło się
ich niewiele i uczestniczyło w nich zwykle po kilka osób (Romer wymienił: Pawłowskiego, Pokornego, Kuryłkowskiego). W 1903 roku pierwsza wycieczka prowadziła
w Gorgany i Czarnogórę, do źródeł Bystrzycy, Łomnicy i Cisy Czarnej oraz na Świdowiec. W 1906 roku odbyło się kilka wycieczek do „wydm niżowych” na Podkarpacie (Romer 1904a, Romer 1906b, Nowak 1995).
Oceniając działalność Romera w pierwszym okresie kariery akademickiej do roku
1911, należy podkreślić jego wyjątkową aktywność. Brał czynny udział w pracach licznych towarzystw naukowych w Polsce i za granicą. Szczególne zaangażowanie przejawiał w Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika. Do Towarzystwa należał
od 1898 roku, a w latach 1909–1910 był jego przewodniczącym. Zasłynął już wtedy
z ostrych polemik naukowych zamieszczanych na łamach „Kosmosu”. Nie było to
zresztą odosobnione, ponieważ taki ton dyskusji naukowej był stosowany w ówcze61
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snym świecie akademickim Lwowa. W roku 1900 został członkiem Komisji Bibliograficznej, a w 1903 członkiem Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie (Finkel, Starzyński 1894).
Eugeniusz Romer brał czynny udział w Zjazdach Polskich Lekarzy i Przyrodników. W materiałach IX Zjazdu, który odbył się Krakowie, ukazała się jego publikacja Asymetria dolin, jako dzieło erozji i denudacji. Na Zjeździe X, zorganizowanym we
Lwowie w 1907 roku, przedstawił trzy doniesienia opublikowane w materiałach zjazdowych. Były to: Klimat Lwowa, O fragmentach dolinnych w rzeźbie grzbietów górskich
oraz Przygotowanie uniwersyteckie a sprawa nauczycieli geografii (Uhorczak 1960).
Ważnym wydarzeniem na drodze rozwoju naukowego Romera było uczestnictwo
w pracach IX Międzynarodowego Zjazdu Geograficznego w Genewie w 1908 roku.
Jednak najwięcej korzyści przyniosły mu świetnie zorganizowane wycieczki tektoniczne po Jurze, Prealpach i Wysokich Alpach Wapiennych, limnologiczne po Jeziorze
Genewskim, geomorfologiczne i glacjologiczne w dorzeczu Rodanu i Aary. Wycieczki te utrwaliły jego zainteresowania rzeźbą obszarów zlodowaconych w plejstocenie
i współcześnie. Opublikował dwie rozprawy w pracach Francuskiej Akademii Nauk
dotyczące postglacjalnej geomorfologii Wyżyny Szwajcarskiej. Letnie półrocze 1909
roku poświęcił Romer studiom glacjologicznym u M. Lugeona w Lozannie. Podczas
tego pobytu otrzymał dyplom Towarzystwa Przyrodniczego w Lozannie (ryc. 19).
Efektem alpejskich badań glacjologicznych była publikacja Kilka uwag o genezie
krajobrazu lodowcowego z 1909 roku (Kosmos T. XXXIV), w której Romer wyraźnie
podważa teorie Davisa i Pencka, broniąc swoich poglądów dotyczących teorii przegłębienia. Swój pogląd, któremu wierny był zawsze, wyraził w jednym zdaniu:
Zasadnicza forma krajobrazu lodowcowego, kształty korytowe dolin są dziełem erozji wodnej,
modyfikowanej przez zapory lodowcowe, a zwolnionej od ogromnej części przez transport moren wierzchnich na barkach lodowców (Chałubińska 1980, str. 19).

Pobyt w Alpach był znakomitym przygotowaniem do rozpoczętych i późniejszych
studiów nad tymi problemami w Karpatach Wschodnich i Tatrach (Finkel, Starzyński 1894; Brzozowski 1989) (ryc. 20–21).
W roku 1910 Romer wziął udział w wyprawie prof. Dunikowskiego, zorganizowanej przez przemysłowców rosyjskich dla zbadania pasma górskiego Sichote Aliń
w Kraju Nadamurskim pod kątem zasobów surowcowych. Romer pełnił funkcję topografa dla ekspertyzy górniczej. Podróż przez Syberię dostarczyła mu wielu cennych
obserwacji hydrologicznych i geomorfologicznych. Droga powrotna do Europy wiodła
przez Japonię, Chiny, Cejlon, Indie, Kanał Sueski, Triest i Wiedeń i była wielką poglądową lekcją geografii. Swoje wrażenia i spostrzeżenia zamieścił w książce Japonia
i Japończycy (ryc. 22–25; fot. 16–17).
Analizując działalność Eugeniusza Romera przed objęciem kierownictwa Instytut
Geograficznego we Lwowie, nie można pominąć jego osiągnięć w pracy nauczycielskiej.
Doświadczenia szkolne skierowały zainteresowania E. Romera w kierunku dydaktyki
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geografii i kartografii szkolnej. W metodyce geografii był zwolennikiem heurezy, natomiast w kartografii stał się orędownikiem metody hipsometrycznej. Jego podręcznik
Geografia dla klasy pierwszej szkół średnich wydany we Lwowie 1904 roku był bardzo
nowoczesny i wskazał na konieczny kierunek zmian w skostniałym systemie szkolnym Galicji. Przełomem w nauczaniu geografii okazał się też Atlas geograficzny wydany
w 1908 roku jako załącznik do drugiego wydania podręcznika. Był to pierwszy polski
atlas o bardzo nowoczesnej koncepcji kartograficznej. Zyskał on znakomite recenzje
pośród uznanych autorytetów, geografów europejskich. Ten pierwszy „romerowski”
Atlas, który doczekał się 16 wydań (1908–1964) w ilości dwóch milionów egzemplarzy,
rozpoczął wielką karierę lwowskiej szkoły kartograficznej (Szynkiewicz 2008).
Uczniem i współpracownikiem Antoniego Rehmana był Rusin (Ukrainiec)
Stefan Rudnicki (Rudnyckyj) (fot. 18). Urodził się w Przemyślu 3 grudnia 1877 roku,
w wielokulturowej rodzinie inteligenckiej. Rodzicami jego byli Emilia z domu Taborska i Leon Rudnicki, nauczyciel języka niemieckiego, historii i geografii. S. Rudnicki
uczęszczał do szkół w Tarnopolu i Lwowie, gdzie zdał maturę w 1895 roku. W latach
1895–1899 i 1901–1902 studiował na Uniwersytecie Lwowskim, uczestnicząc w seminariach i ćwiczeniach historycznych u profesorów: Izydora Szaranowicza, Tadeusza
Wojciechowskiego, Ludwika Finkla i Michala Hruszewskiego. To właśnie M. Hruszewski miał decydujący wpływ na kształtowanie poglądów młodego Rudnickiego,
dotyczących historii ziem Galicji Wschodniej. Historiografia Hruszewskiego, o czym
była już mowa wcześniej, oparta na tradycji „kniażej doby”, odrzucająca poglądy galicyjskich (polskich i ukraińskich) historyków i wyraźnie antypolska, była podstawą
kształtowania się bardzo radykalnego nacjonalizmu ukraińskiego. Rudnicki kształcił się też u prof. R. Wernera – germanisty. Dalsze lata na Uniwersytecie poświęcił
głównie studiom geograficznym u A. Rehmana; zainteresowania tym przedmiotem
rozbudził w nim ojciec, jeszcze w latach szkoły średniej. W roku 1899 uzyskał dyplom
nauczyciela szkół średnich z językiem wykładowym polskim, ruskim i niemieckim.
W tym samym roku S. Rudnicki rozpoczął samodzielne wycieczki geograficzne po
kraju. W roku akademickim 1899/1900 studiował geografię fizyczną na Uniwersytecie
w Wiedniu u A. Pencka i E. Brücknera. Po powrocie w 1901 roku obronił pracę doktorską u prof. Rehmana z geografii na podstawie rozprawy O plamach na słońcu (Kosmos
T. XXVI 1901). W roku akademickim 1901/1902 kontynuował studia na Uniwersytecie Lwowskim z geologii u profesorów: R. Zubera i J. Siemiradzkiego. W roku 1904
ponownie udał się do Wiednia na studia z geologii u W. Uhliga i geografii u A. Pencka
(Finkel, Starzyński 1894; Wójcik 1991, Harasimiuk 1992).
Stefan Rudnicki w latach 1900–1903 pracował jako nauczyciel w męskim gimnazjum w Tarnopolu, a od 1903 w II Gimnazjum Realnym z polskim językiem wykładowym we Lwowie. Przez cały czas aktywnie uczestniczył w pracach ukraińskich i polskich towarzystw naukowych. W 1901 roku został członkiem rzeczywistym Wydziału
III Matematyczno-Przyrodniczo-Lekarskiego Towarzystwa Naukowego im. Szew63
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czenki we Lwowie, gdzie współredagował czasopismo tego Wydziału „Zbirnik mat.-prirodopisno-likarskoj sekcij”. Od 1907 roku był członkiem zarządu Towarzystwa
Naukowego im. Szewczenki. Działał także w Ukraińskim Towarzystwie Pedagogicznym we Lwowie, wydając podręczniki do geografii. Stefan Rudnicki brał czynny udział
także w pracach Polskiego Towarzystwa im. Kopernika, pisząc artykuły po polsku do
„Kosmosu”. Udzielał się też w pracach kółka geograficznego przy Instytucie A. Rehmana. Już jako doktor wygłosił, wieczorem 18 maja 1901 roku na placu powystawowym,
wykład O gwiazdach w ramach Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich. Celem
spotkania pod rozgwieżdżonym niebem, na które przyszło 166 osób, było zapoznanie
słuchaczy z konstelacjami gwiezdnymi (Powszechne Wykłady Uniwersyteckie 1901).
Stefan Rudnicki swoje pasje naukowe skoncentrował na badaniach doliny Dniestru. Jako człowiek niezwykle pracowity i dobrze przygotowany pod względem merytorycznym z zakresu geologii i geomorfologii, pierwszą pracę, będącą owocem
tych badań, opublikował w 1905 roku. Znadoby do morfologii karpackoho stocziszcza
Dnistra została zrecenzowana przez E. Romera w „Kosmosie” jeszcze w tym samym
roku. Wnikliwą ocenę pracy sprowadza Romer przede wszystkim do dyskusji nad
tym, czy słusznie autor odrzucił wpływ tektoniki na rozwój dolin karpackich. Romer
uważał, że jest to wniosek przedwczesny. Recenzent pozytywnie ocenił bardzo wnikliwy opis morfologiczny badanego terenu, dopatrując się w tym szkoły prof. Rehmana.
W końcowej ocenie jednak stwierdził:
Szkoda wielka, że myśl penepleny, nowa w literaturze morfologii karpackiej nie została dostatecznie poparta spostrzeżeniami w terenie a tkwi raczej w zastosowaniu dedukcji Davisa,
objawów dających się stwierdzić wprost na karcie Bieszczad (Romer 1905, str. 418).

Drugą rozprawę, będącą kontynuacją badań terenowych pt. Znadoby do morfologii pidkarpackoho stocziszcza Dnistra, Rudnicki opublikował w 1907 roku (obydwie w „Zbirniku mat.-prirodopisno-likarskoj sekcij”, Tow. im. Szewczenki; ryc. 26).
Ta właśnie rozprawa, również recenzowana przez E. Romera w „Kosmosie”, była źródłem ostrej, słynnej polemiki obu uczonych, która nabrała znamion naukowej awantury (E. Romer, S. Rudnicki – polemiki. Kosmos T. XXXII 1907). W swej druzgocącej
wypowiedzi Romer pisał:
Kilkuletnie studia autora w terenie doprowadziły do wszechstronnej hipotezy, do tego stopnia
nie liczącej się jednak z faktami, że nie tylko trudno z niej czerpać natchnienia, lecz przeciwnie
na podstawie moich krótkich studiów informacyjnych zwalczać ją muszę (Romer 1907, str. 244).

Za główny mankament pracy Rudnickiego uważał Romer zupełnie nieudowodnioną teorię jeziorną w odniesieniu do Błot Samborskich. Nie zgadzał się też z interpretacją genezy wielu form, a także marginalizowaniem roli tektoniki w rozwoju
Karpat. Według Romera dowody na poglacjalne podniesienie Karpat są zbyt błahe
i powierzchowne, a w swoich rozważaniach Rudnicki, według Romera, uległ bezkrytycznie wpływom Albrechta Pencka. W podsumowaniu Romer napisał:
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Z drugiej strony trudno uwierzyć, by istotnie autor nie odczuwał dynamicznej i chronologicznej różnicy procesów: wypiętrzanie dyluwialne, a obniżenie się poziomu denudacyjnego z powodu cofania się morza mioceńskiego. A może… wszak twierdzi dr Rudnicki, że w kwestii
penepleny bieszczadzkiej swych poglądów nie zmienił (Romer 1907, str. 246).

Odpowiedź Rudnickiego na krytyczne uwagi i zarzuty Romera ukazała się w tym samym tomie „Kosmosu”. Swoje uzasadnienia zakończył Rudnicki stwierdzeniem:
Wobec tego oświadczam z całą stanowczością, że główne tezy odczytu i rozprawy prof. dr Romera t.j. dyluwialne połączenie Sanu z Dniestrem i powstanie jaru Dniestru przez dyluwialne
podniesienie Podola postawiłem już wtedy, gdy prof. dr Romer zupełnie się jeszcze morfologią
dorzecza Dniestru nie zajmował. To moje oświadczenie nie ma żadnego osobistego podkładu
chcę się tylko bronić przed wydarciem mi owoców kilkuletnich żmudnych badań w terenie
i studiów domowych (Rudnicki 1907, str. 92).

W odpowiedzi Romer oświadczył, co następuje:
Naukowo uzasadnione teorie dyluwialnej przynależności Sanu do Dniestru, jako też teorie
jarów w związku z podniesieniem się Podola podałem zanim dr Rudnicki zdążył dać pierwsze
ślady swej długoletniej pracy w tym terenie. Tem się tłumaczy zupełne pominiecie nazwiska
Rudnickiego w mych studiach (Romer 1907, str. 94).

W atmosferze toczącej się polemiki Stefan Rudnicki zdecydował się na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego na Uniwersytecie we Lwowie. Podanie w tej
sprawie 24 lutego 1907 roku wniósł do dziekana Wydziału Filozoficznego, proponując
wyżej wymienione dwie prace na temat doliny Dniestru jako rozprawę habilitacyjną
(ryc. 27). W Archiwum we Lwowie (lodaf/26/5/1648) zachowały się dokumenty dotyczące przewodu habilitacyjnego S. Rudnickiego.
Posiedzenie komisji w tej sprawie miało miejsce 4 grudnia 1907 roku w składzie:
przewodniczący – dziekan J. Kallenbach, członkowie – A. Rehman, R. Zuber, E. Dunikowski (ryc. 28–29). Zastrzeżenia do przedstawionych, wyżej omówionych, dwóch
rozpraw mieli wszyscy członkowie komisji. Prof. Rehman najbardziej przychylny
wszczęciu procedury habilitacyjnej, ocenił wartość naukową prac kandydata, wykazał
braki i niedociągnięcia, jednak mimo wszystko wnioskował o ich przyjęcie. Bardzo
ostro wypowiedział się natomiast prof. Dunikowski, uznając, że prace nie nadają się
na habilitację, wykazał brak samodzielności kandydata, a wyniki główne uważał za
chybione. Prof. Zuber zgodził się ze zdaniem przedmówcy. Na koniec prof. Dunikowski zaproponował wezwanie dr. Rudnickiego celem wysłuchania jego wyjaśnień
w sprawach budzących wątpliwości. Posiedzenie komisji odroczono. Na następnym,
z 28 stycznia 1908 roku (ryc. 30–31), po wysłuchaniu odpowiedzi Rudnickiego na pytania dotyczące geologii i geomorfologii doliny Dniestru, jednogłośnie dopuszczono
kandydata do habilitacji. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 27 lutego 1908 roku,
a protokół pisał własnoręcznie Antoni Rehman (ryc. 32). Wykład habilitacyjny pt.
Morze Czarne odbył się 29 lutego 1908 roku o godzinie 12.00 (Harasimiuk 1992, Szablij
1993; ryc. 33).
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W piśmie do dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 2 września 1908 roku zawiadomiono, że 13 sierpnia Ministerstwo Wyznań i Oświaty zatwierdziło habilitację
dr. Stefana Rudnickiego, profesora II Szkoły Realnej we Lwowie, jako docenta prywatnego geografii na Uniwersytecie Lwowskim z językiem wykładowym ruskim. Brakujący program wykładów do Ministerstwa miał być dołączony później. Pismo podpisał
najprawdopodobniej A. Rehman. W tym samym roku otrzymał Rudnicki venia legendi
i rozpoczął cykl wykładów w języku wykładowym ukraińskim (ryc. 34–36).
Do grona studentów okresu „rehmanowskiego” należał Walery Łoziński. Pochodził ze znanej lwowskiej rodziny arystokratycznej, był bratankiem i spadkobiercą
majątku Władysława Łozińskiego – profesora Uniwersytetu Lwowskiego, historyka,
kolekcjonera i mecenasa sztuki (Charewiczowa 1938).
Walery Łoziński urodził się 3 stycznia 1880 roku we Lwowie, tu też ukończył
V gimnazjum w 1898 roku. W latach 1898-1899 studiował geografię, początkowo na
U J w Krakowie, a od 1900 wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu we Lwowie,
studiując geografię u A. Rehmana i E. Romera, geologię zaś u R. Zubera. Doktorat
z geografii, jako przedmiotu głównego, pod kierunkiem A. Rehmana uzyskał w 1902
roku na podstawie rozprawy Limany i delty opublikowanej w „Kosmosie” (T. XXVI,
1901). Podczas studiów we Lwowie wyjeżdżał na krótkie staże do Wiednia, gdzie
pogłębiał wiedzę geograficzną i geologiczną u A. Pencka i W. Uhliga (Kronika UL
T. II; Harasimiuk 1992). Zostając doktorem miał zaledwie 22 lata i już dwie poważne
rozprawy w swoim dorobku. Wykazał w nich duży talent badacza i niezależnego
naukowca. W ówczesnym środowisku naukowym Lwowa nie zawsze pomagało to
w rozwoju naukowym. Naukowa droga W. Łozińskiego może być tego najlepszą ilustracją. W pierwszej swojej rozprawie naukowej Der chemische Denudation – ein Chronometr der geologischen Zeitrechnung, opublikowanej w Wiedniu w Mitt. d. k. k. Geogr.
Gesellschaft in Wien (1901, heft 3n.4), otwarcie skrytykował poglądy E. Romera zawarte
w pracy O wieku ziemi (Kosmos T. XXV 1900). Łoziński podważył metodę określania
wieku Ziemi wyłącznie na podstawie zawartości soli w wodach oceanicznych. W artykule tym wykazał się doskonałą znajomością literatury światowej na ten temat. Romer,
już wtedy prywatny docent a tym samym nauczyciel Łozińskiego, rewanżował się ostrą,
krytyczną polemiką naukową w odniesieniu do późniejszych prac Łozińskiego. Romer
z pewnością nie był zainteresowany przyjęciem Łozińskiego na etat naukowy w Instytucie Geograficznym, widząc w nim potencjalnego rywala. Dr Walery Łoziński w 1903
roku został zatrudniony początkowo jako wolontariusz w Bibliotece Uniwersyteckiej,
a od 1906 roku jako amanuent (starszy sekretarz). Był współpracownikiem Komisji Fizjograficznej A U w Krakowie, był też członkiem Towarzystw Geologicznych w Wiedniu i w Berlinie. We Lwowie bardzo aktywnie współpracował z Rudolfem Zuberem.
Swoje prace badawcze rozwijał w kierunku geologii i geomorfologii, przez cały czas
narażając się na utarczki recenzenckie ze strony E. Romera. Głośnym echem odbiła się
krytyka pracy Doliny rzek wschodnio-karpackich i podolskich (Romer 1906a). Dużym
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osiągnięciem zamykającym pierwszy młodzieńczy okres pracy naukowej Łozińskiego
była książka wydana w 1907 roku Ziemia i jej budowa, ostro skrytykowana przez Romera, natomiast pozytywnie oceniona przez geologa Wilhelm Freidberga (Kosmos
T. XXXIII). Atmosfera niewybrednej polemiki naukowej była według Maruszczaka (2002) typowym zjawiskiem zwłaszcza wśród geologów i geografów galicyjskich.
Walery Łoziński, mając na swoim koncie 18 bardzo wartościowych rozpraw, w roku
1909 przystąpił do habilitacji na Uniwersytecie Lwowskim na podstawie rozprawy
O mechanizmie wietrzenia piaskowców w umiarkowanym klimacie (Rozprawy AU Wydz.
Mat. Przyr. Kraków 1909 XLIX S III AT. 9). Użył w niej po raz pierwszy terminu „peryglacjał” i zdefiniował to pojęcie. Geologiczne znaczenie procesów peryglacjalnych spopularyzował w opracowaniu wydanym rok później Karkonosze i Tatry (Kosiek 1973).
Błyskotliwa kariera młodego geologa-geografa została zahamowana przez negatywny wynik kolokwium habilitacyjnego. W świetle niepodważalnych osiągnięć naukowych habilitanta, przebieg procesu habilitacyjnego budzi szereg wątpliwości o charakterze pozamerytorycznym. Po uzyskaniu habilitacji byłby bez wątpienia realnym
kandydatem do schedy po A. Rehmanie. Eugeniusz Romer mógłby mieć wówczas
mniejsze szanse, ponieważ był uwikłany w narastający konflikt o charakterze polityczno-narodowym ze środowiskami ukraińskimi (Kosiek 1973, Harasimiuk 1992, Jackowski, Sołjan 2009)3.
Uczeń A. Rehmana – Wilhelm Pokorny przeszedł do historii Instytutu Geograficznego głównie z dwu powodów. Po pierwsze, o czym była już mowa wcześniej,
był oprócz Profesora przez cztery lata (1903–1906) jedynym opłacanym pracownikiem,
a po drugie był autorem Spisów prac odnoszących się do fizjografii ziem polskich za lata
1907–1912. Publikował je w tomach „Kosmosu” do 1919 roku. Była to kontynuacja pracy
Eugeniusza Romera. Podczas studiów uczestniczył w pracach Kółka Geograficznego, będąc jego przewodniczącym w latach 1904–1905. Opracował Monografię Dunajca.
W roku 1907 obronił pracę doktorską. Wspólnie ze Stanisławem Pawłowskim opracował Studia lodowcowe w górach Rodniańskich (Pamiętniki X Zjazdu Lekarzy i Przyrodników 1907). W 1908 roku podjął pracę w gimnazjum w Żółkwi (Hanik 1982)4.
Walery Łoziński (1880–1944) pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej do 1913 roku. Habilitację z geologii uzyskał dopiero w 1926 roku w Krakowie na UJ. Termin „peryglacjał”, którego jest
autorem, do literatury światowej został na trwale wprowadzony dopiero pod koniec lat czterdziestych XX wieku, a więc już po śmierci Łozińskiego w 1944 roku (Maruszczak 2002).
3

W. Pokorny (1881–1928) po roku 1910 współpracował z Instytutem. Opublikował w „Kosmosie” (T. XXXVI 1911) pracę Przyczynek do dawnej penepleny karpackiej w okolicach Chyrowa.
W lipcu i sierpniu 1912 roku prowadził badania w dolinie Strwiąża. Wyniki badań opublikował
w „Kosmosie” (T. XXXVIII 1913) Kilka spostrzeżeń odnoszących się do historii doliny Strwiąża.
Jako profesor szkół średnich Lwowa, do którego powrócił w 1912 roku opracowywał programy
do nauczania geografii i geologii, był autorem map i podręcznika szkolnego: Zasady geologii
4
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Doktorat u Antoniego Rehmana, w wieku 47 lat, obronił w 1906 roku Ludwik
Krzywicki (1859–1941). Był on już wówczas znanym pisarzem, publicystą, absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu w Warszawie. Tematem
rozprawy doktorskiej było studium z dziejów osadnictwa Puszczy Zielonej pt. Kurpie.
Ukazało się drukiem w 1892 roku w Bibliotece Warszawskiej i przyniosło autorowi
nagrodę Kasy im. Mianowskiego. Ludwik Krzywicki wprowadził termin „antropogeografia”, który na długo utrwalił się jako dział geografii społeczno-ekonomicznej (Lencewicz 1946).
Z okresem „rehmanowskim” związany jest początek kariery późniejszego profesora geografii – Stanisława Pawłowskiego. Przez rok (1902) studiował on geografię
i geologię w Wiedniu u A. Pencka i E Suessa a w latach 1903–1906 na Uniwersytecie we Lwowie. Pierwsze dwa lata poświęcił historii (u prof. Stanisława Dębińskiego),
a dopiero później zaczął studiować geografię i geologię (pod kierunkiem A. Rehmana i E. Romera). Zajęcia prowadzone przez Romera, a szczególnie jego wycieczki
geograficzne i prace terenowe, miały dominujący wpływ na kształcenie studentów
i przesądziły o drodze naukowej S. Pawłowskiego. Schorowany Antoni Rehman powoli wycofywał się z czynnego życia naukowego dlatego też Pawłowski, pomimo związków z Instytutem kierowanym przez A. Rehmana, czuł się naukowym wychowankiem
E. Romera i jego pierwszym doktorem wypromowanym w roku 1910 na podstawie
rozprawy Temperatura wód płynących w Galicji. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich Stanisław Pawłowski w latach 1906–1909 był nauczycielem w gimnazjach w Stanisławowie i Lwowie. W roku 1909 został zaangażowany na stanowisko nauczyciela akademickiego w Akademii Handlowej we Lwowie (Dzięczkowski 1980, Harasimiuk 1992).
W roku 1908 rozpoczęła stałą współpracę z Instytutem Geograficznym nauczycielka historii i geografii Maria Polaczkówna. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły
obydwu przedmiotów, dając tym samym początek badań z historii geografii, jak również geografii historycznej. Doktorat obroniła z historii w roku 1910 u prof. L. Finkla
na podstawie rozprawy Michał Wiszniowski 1830–1848. Na uwagę zasługuje jej praca
z geografii historycznej O wahaniach klimatycznych w wiekach średnich, przygotowana
do druku w 1909 roku, a opublikowana dopiero w 1925 roku (Chałubińska 1982)5.
Prof. Antoni Rehman bardzo blisko współpracował ze środowiskiem geologów
i botaników. Warto przybliżyć w tym miejscu sylwetki profesorów, którzy stale uczestniczyli w życiu Instytutu, spełniając przeważnie rolę recenzentów rozpraw naukowych,
a także prac doktorskich i habilitacyjnych.
i geografii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem ziem Rzeczypospolitej (Lwów 1923). Był członkiem Komisji Fizjograficznej A U (Hanik 1982).
Maria Polaczkówna (1878–1944) była w latach późniejszych bliskim współpracownikiem
Eugeniusza Romera, głównie w zakresie dydaktyki i metodyki geografii. Autorka i współautorka
podręczników do geografii i krajoznawstwa. Zginęła w Powstaniu Warszawskim.
5
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Emil Habdank Dunikowski (1855–1924) urodził się 13 grudnia 1855 roku w Tustaniu na Podolu galicyjskim. Gimnazjum ukończył w Brzeżanach w roku 1873. Studiował w Wiedniu w latach 1873–1877. W latach 1877–1879 był asystentem na Politechnice Lwowskiej. Ponownie wyjechał do Wiednia, gdzie przez trzy lata (1879–1881)
był geologicznym wolontariuszem przy c. k. Państwowym Instytucie Geologicznym
w Wiedniu. Kształcił się w latach 1891–1893 w Instytucie Paleontologicznym przy Uniwersytecie w Monachium. Habilitował się w zakresie geologii i paleontologii na Uniwersytecie we Lwowie w roku 1894. W roku 1888 został profesorem nadzwyczajnym,
a w 1890 profesorem zwyczajnym, przejmując Gabinet Mineralogiczny założony
w 1865 przez prof. Ferdynanda Zirkla. W latach 1891–1892 był dziekanem Wydziału
Filozoficznego. Wiele podróżował, poznając Włochy, Francję, Austrię, Albanię, Macedonię, Rumunię, Rosję. Przemierzył Alpy szwajcarskie, austriackie, niemieckie. Był
też na Zakaukaziu, zdobywając Ararat. W latach 1891–1892 odbył trzy podróże do
Ameryki Północnej. Brał udział w kongresie geologicznym w Meksyku w 1906 roku,
a w drugiej połowie 1910 roku był kierownikiem wielkiej wyprawy azjatyckiej w celach
poszukiwań surowców w góry Sichote Aliń, w której oprócz geologów prof. J. Tokarskiego i dr. J. Nowaka, jako kartograf uczestniczył E. Romer. Prof. Emil Dunikowski
prowadził badania geologiczne przede wszystkim w Galicji. Jako jeden z pierwszych
zajmował się budową geologiczną naftonośnego obszaru zachodnio-galicyjskich Karpat
(Kosmos T. VII 1882–83). Opracował Atlas Geologiczny Galicji, zesz. IV (Kraków 1891)
Należał też do pionierów badań północnej krawędzi Podola (Brzegi Dniestru na Podolu galicyjskim, Kosmos T. VI 1881). Był stałym współpracownikiem redakcji „Kosmosu”,
a w latach 1890–1893 jej kierownikiem. Członek wielu towarzystw naukowych, między
innymi pełnił funkcje członka-korespondenta Państwowego Zakładu Geologicznego
w Wiedniu, Belgijskiego Towarzystwa Geologiczno-Paleontologicznego w Brukseli oraz prezesa Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prof. Emil Dunikowski
miał też pasje pozanaukowe. Zajmował się bowiem twórczością literacką. Miał na
swoim koncie felietony, relacje z podróży, a także dramaty o treści historycznej (lodaf/26/5/622) (Starzyński, Finkel 1894; Kronika U L T. II 1912).
Józef Siemiradzki (1858–1933) urodził się 28 marca 1858 roku w Charkowie na
Ukrainie. Gimnazjum ukończył w Warszawie i w roku 1878 podjął studia w Dorpacie (ob. Taru w Estonii) na Wydziale Fizyko-Matematycznym. Już w czasie studiów,
które ukończył w 1881 roku ze stopniem kandydata mineralogii i geognozji, został asystentem przy Katedrze Mineralogii. Głównym przedmiotem jego zainteresowań były
skamieniałości i stratygrafia jury. W roku 1882 wydał publikację na temat głazów narzutowych na ziemiach polskich. W latach 1882–1883 odbył pierwszą podróż do Ameryki Południowej, w towarzystwie znanego podróżnika i ornitologa Jana Sztolcmana,
odwiedzając Antyle, Panamę, Andy Równikowe oraz wybrzeże Oceanu Spokojnego.
Zebrane zbiory geologiczne opublikował w kilku rozprawach naukowych. W 1885 roku
otrzymał doktorat w Dorpacie na podstawie rozprawy Andezyty Ekwadoru. Dwa lata
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później w 1887 habilitował się z geologii na Uniwersytecie Lwowskim, otrzymując venia legendi. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1894. W latach 1891–1892 był
kierownikiem drugiej wyprawy do Ameryki Południowej, której celem było zbadanie
stosunków osadniczych i kolonizacji polskiej w Brazylii i Argentynie. Po zakończeniu
tej misji odbył poznawczą geograficzną wyprawę przez Patagonię i Andy Araukańskie
do Chile. Wyniki tej wyprawy opublikował w Petermanns Geographische Mitteilungen.
W roku 1896 ukazała się książka popularnonaukowa prof. J. Siemiradzkiego Na kresach cywilizacji, która była skarbnicą wiadomości o Ameryce Południowej, zaś w latach
1903–1904 dwutomowa Geologia Ziem Polskich uznawana do dziś za jedno z najlepszych opracowań z tamtego okresu (Kronika U L T. II; Graniczny i in. 2008)6.
Rudolf Zuber (1858–1920) urodził się 13 września 1858 roku w Orlat k. Sibiu
w Siedmiogrodzie. Po ukończeniu w 1876 roku Gimnazjum im. Franciszka Józefa we
Lwowie, wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Lwowskiego, poświęcając się
studiom mineralogicznym i chemicznym. W roku 1883 uzyskał tam stopień doktora
filozofii. W roku akademickim 1881/1882 pracował jako wolontariusz w c. k. Geologicznym Zakładzie Państwowym w Wiedniu, a w 1882 roku uzyskał tytuł korespondenta tego Zakładu. W roku 1884 został mianowany członkiem Komisji Fizjograficznej
Akademii Umiejętności w Krakowie. W tym samym roku habilitował się jako docent
geologii dynamicznej i geologii Karpat, uzyskując venia legendi. W roku 1886 wyjechał do Argentyny, początkowo jako ekspert, a następnie dyrektor dużego przedsiębiorstwa naftowego „Compania Mendocina de Petroleo”, gdzie pracował do 1892 roku.
W ciągu sześciu lat pobytu w Ameryce Południowej odbył kilka naukowych ekspedycji w mało znane okolice Boliwii, Chile i Argentyny. Po powrocie do Lwowa w 1893
roku uzyskał ponownie venia legendi w dawniejszym zakresie na Uniwersytecie. Od
stycznia 1902 roku został mianowany profesorem zwyczajnym geologii. W 1905 roku
został kierownikiem Zakładu Geologiczno-Petrograficznego. W roku akademickim
1905/1906 był dziekanem, a w 1906/1907 prodziekanem Wydziału Filozoficznego.
Rudolf Zuber wzywany był do poszukiwania ropy naftowej przez liczne kompanie
i rządy, stając się tym samym światowym specjalistą w poszukiwaniu tego surowca.
Poza Australią odwiedził wszystkie zamieszkane części świata. W roku 1900 odbył
kilkumiesięczną podróż naukową do Wenezueli w celu rozpoznania pokładów naftowych i asfaltowych u ujścia rzeki Orinoko, odwiedzając wyspy: Martynikę, Trynidad i Haiti. W latach 1906–1910 wiele podróżował w celach naukowych po północnej Rosji, Rumunii, Hiszpanii. Badał pola naftowe w rejonie Morza Kaspijskiego.
W 1908 roku brał udział w Kongresie Geologicznym w Meksyku. W roku 1910 na
zaproszenie angielskiej kompanii badał pokłady naftonośne w zachodniej Afryce
(Wybrzeża Kości Słoniowej i południowej Nigerii). Uczestniczył również w poszuProfesor Józef Siemiradzki pracował w Uniwersytecie Lwowskim do 1932 roku. Zmarł
w Warszawie 12 grudnia 1933 roku.
6
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kiwaniach surowców w Karpatach. Był członkiem Towarzystwa Przyrodników im.
Kopernika, a także wielu innych naukowych towarzystw polskich i zagranicznych
(Kronika UL T. II).
Marian Raciborski (1863–1917) urodził się pod Opatowem 16 września 1863
roku. Szkołę realną ukończył w Krakowie, tam też w Gimnazjum im Nowodworskiego uzyskał maturę, a następnie studiował na Uniwersytecie. W latach 1885–1892
był asystentem w Katedrze Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1892 wyjechał na studia w zakresie botaniki i paleobotaniki do Niemiec. Pracował w laboratoriach i muzeach przyrodniczych we Wrocławiu, Bonn, Tybindze i Monachium,
gdzie uzyskał doktorat. W latach 1897–1900 przebywał na Jawie, prowadząc badania nad uprawami trzciny cukrowej i tytoniu. Wracając do Europy, odwiedził Cejlon. Jesienią 1900 roku objął Katedrę Botaniki w Akademii Rolniczej w Dublanach.
W roku 1903 został mianowany nadzwyczajnym bezpłatnym profesorem botaniki
w Uniwersytecie Lwowskim. W roku 1909 jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie objął Katedrę Botaniki, tym samym rezygnując z pracy w Dublanach. Na Uniwersytecie wykładał botanikę, a także biologię ogólną dla przyrodników i medyków.
Utworzył też nową pracownię biologiczną jako Zakład Biologiczno-Botaniczny Uniwersytetu we Lwowie. Prof. Raciborski uważany jest za prekursora ochrony przyrody
w Polsce (Kronika U L T. II 1912)7.

3.4. Ocena pierwszego okresu w dziejach Instytutu Geograficznego
Pierwszy okres funkcjonowania Instytutu Geograficznego na Uniwersytecie Lwowskim przypadł na lata zaborów. Polski nie było wprawdzie na mapie politycznej ówczesnej Europy, ale w zaborze austriackim po roku 1870, przyznając autonomię Galicji,
stworzono możliwości odradzania się życia narodowego i społecznego mieszkających
tam narodów. Polska kultura i nauka miała w tym okresie szczególnie sprzyjające
warunki rozwoju. Powierzenie Antoniemu Rehmanowi utworzenia ośrodka geograficznego na Uniwersytecie Lwowskim, z perspektywy czasu, można ocenić bardzo
pozytywnie. Profesor stworzył Instytut od podstaw, zabiegając o bibliotekę i przyrządy naukowe, których w wielu przypadkach był konstruktorem. Warunki lokalowe
traktowane jako tymczasowe, były nader skromne. Budowa nowego budynku dla geologii i geografii była wówczas ciągle w sferze planów.
Jako ukształtowany naukowiec, przyrodnik, geobotanik, po studiach zagranicznych w zakresie geografii i geologii Antoni Rehman człowiek niezwykle pracowity,
wykazał talent całościowego patrzenia na środowisko geograficzne. Dzięki licznym
Profesor Marian Raciborski w roku 1912 przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie
objął Katedrę Botaniki. W latach 1915–1917 był przewodniczącym Komisji Fizjograficznej
PAU. Zmarł w Zakopanem w 1917 roku.
7
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podróżom po świecie i po ziemiach dawnej Polski wzbogacał swoją wiedzę geograficzną, którą przekazywał uczniom. Wykłady uniwersyteckie Profesora bardzo wysoko
ocenił Stanisław Pawłowski, (1919) pisząc, że były jasne i zrozumiałe.
Antoni Rehman był badaczem terenowym, wnikliwym obserwatorem, który nie
tylko opisywał przyrodę, lecz starał się tworzyć syntezy naukowe. Jego dwutomowe
dzieło życia Ziemie dawnej Polski, powstałe w latach 1895–1904, zostało bardzo wysoko ocenione zarówno przez geografów mu współczesnych, jak też późniejszych, choć
że miało ono charakter głównie opisowy, a sam A. Rehman był typowym dziewiętnastowiecznym uczonym. Można odważyć się jednak na stwierdzenie, że nadał on
Instytutowi kierunek naukowy, polegający na integracji badań różnych elementów
środowiska geograficznego. Swój Instytut prowadził w bardzo złożonej sytuacji politycznej i społecznej wschodniej Galicji. Studentami geografii byli Polacy, Ukraińcy,
Żydzi i Austriacy. Nie było to łatwe zadanie w atmosferze stałych awantur wszczynanych przez studentów narodowości ukraińskiej walczących o utrakwizację Uniwersytetu. Przykładem swoistej dyplomacji Profesora w tym zakresie było przeprowadzenie,
mimo wielu zastrzeżeń recenzentów, przewodu habilitacyjnego Stefana Rudnickiego –
zdeklarowanego nacjonalisty ukraińskiego. Wybitną postacią w Instytucie Rehmana
był Eugeniusz Romer, docent prywatny od 1899 roku, jego najbliższy współpracownik
i następca, mocno zaangażowany w narodową sprawę polską. To właśnie w tych czasach rodziły się dwie przeciwstawne koncepcje geopolityczne dotyczące Wschodniej
Galicji, rozwinięte w latach I wojny światowej: polska – Romera i ukraińska – Rudnickiego (Harasimiuk 2002). Tak złożonych problemów nie miał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Określenie liczby uczestników zajęć z geografii w tym okresie jest
niemożliwe ze względu na bardzo dowolny tryb studiów, jak też brak statystyk. Aktywność dydaktyczną i naukową można w przybliżeniu określić poprzez liczbę publikacji (około 200), opracowanych przez osoby związane z Instytutem. Publikowano je
w różnych polskich i zagranicznych czasopismach. Doktorat, według Kroniki U L T. I
i II, uzyskało 13 osób. Przeprowadzono dwa przewody habilitacyjne: Romera i Rudnickiego. Aktywnie uczestniczono w Wykładach Powszechnych Uniwersytetu, a także
w organizowanych zjazdach naukowych polskich i zagranicznych.
Geografowie młodszego pokolenia, oceniając na ogół pozytywnie działalność naukową Rehmana, stawiali Profesorowi zarzut, że „nie stworzył szkoły geograficznej”
(Czechówna 1969). Z kolei Stanisław Pawłowski (1928), August Zierhoffer (1967a)
i Julian Czyżewski (1960) uznali Rehmana za uczonego starej daty, który nie przyczynił się do rozwoju polskiej geografii. W świetle zgromadzonych i przedstawionych tu
materiałów są to oceny zbyt ostre i chyba niesprawiedliwe. Należy rozpatrywać działalność Profesora i jego współpracowników z perspektywy tamtych, bardzo trudnych
czasów. Należy ocenić jego pracowitość i otwartość na współpracę z uczonymi reprezentującymi inne dyscypliny, głównie z geologami i botanikami. Opracowania Rehmana i jego uczniów przyczyniły się do poznania środowiska geograficznego Europy
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Środkowej. W instytucie „rehmanowskim” rozwijał swój talent naukowy Eugeniusz
Romer, który od 1903 roku zastępował Profesora w działalności dydaktycznej. Jego
pierwsze prace w zakresie geomorfologii, glacjologii, dydaktyki szkolnej powstawały
w tamtym okresie. Bez wątpienia dwa geograficzne ośrodki uniwersyteckie, we Lwowie i Krakowie, w okresie rozbiorowym stworzyły podstawy rozwoju polskiej geografii
(Harasimiuk 1992).
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Fot. 10. Antoni Rehman (1840–1917)
(archiwum Uniwersytetu Lwowskiego)

Ryc. 5. Ziemie Dawnej Polski, A. Rehmana
t. I – Karpaty – strona tytułowa (zbiory
Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

Ryc. 6. Ziemie Dawnej Polski, A. Rehmana
t. II – Niżowa Polska – strona tytułowa
(zbiory Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS)
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Ryc. 7. Podział fizjograficzny ziem dawnej Polski według Antoniego Rehmana
Ziemie dawnej Polski…, t. II – Niżowa Polska
(zbiory Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

Fot. 11. Siedziba Instytutu Geograficznego przy ul. Mikołaja 4
w latach 1883–1898 i 1919–1924 – widok współczesny (fot. autorki)
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Fot. 12. Druga siedziba Instytutu Geograficznego we Lwowie w latach 1898–1919
przy ul Długosza 1.8 – parter 3 okna na lewo od wejścia– widok współczesny (fot. autorki)

Fot. 13. Wejście z korytarza
do pomieszczeń Instytutu
przy ul. Długosza 1.8
– widok współczesny
(fot. autorki)

Fot. 14. Wieża przy ul Długosza 1.8
przy Instytucie Geograficznym wykorzystywana
do obserwacji astronomicznych i meteorologicznych
– widok współczesny (fot. autorki)
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Ryc. 8. Pismo G. Wełyczki
do Rady Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Lwowskiego
z dnia 5 lipca 1889 roku z prośbą
o dopuszczenie do egzaminów z geografii, historii i języka łacińskiego celem
otrzymania stopnia doktora filozofii
(lodaf/26/4/150)

Ryc. 9. Fragment rozprawy doktorskiej
G. Wełyczki Plastyka ziem polsko-ruskich
ze szczególnym względnieniem Karpat
(lodaf/26/4/150)
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Fot. 15. Eugeniusz Romer w 1893 r.oku
(archiwum A. Chałubińskiej)

Ryc. 10. Fragment pisma dziekana prof. E. Dunikowskiego do Ministerstwa Wyznań
i Oświecenia w Wiedniu z dnia 27 czerwca 1899 roku z prośbą o przyznanie venia legendi
dla E. Romera po zatwierdzeniu habilitacji (lodaf/26/4/1237)
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Ryc. 11. Pismo informujące Dziekana
Wydziału Filozoficznego c. k. Uniwersytetu
o tym, że Ministerstwo Wyznań i Oświecenia
dopuściło reskryptem z dniem
9 sierpnia 1899 roku E. Romera do wykładów
z geografii w charakterze docenta prywatnego
(lodaf/26/5/1637)

Ryc. 12. Pismo Dziekana Wydziału Filozoficznego c. k. Uniwersytetu we Lwowie
z dnia 28 sierpnia 1899 roku skierowane
do dr E. Romera zawiadamiające
o przyznaniu Mu venia docendi
(lodaf/26/5/1637)
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Ryc. 13. Pismo A. Rehmana z dnia 17 lipca
1900 roku z prośbą o wypłaceniu E. Romerowi
wynagrodzenia za przeprowadzone wykłady
w roku akademickim 1899/1900
(lodaf/26/5/1637)

Ryc. 14. Polecenie c. k. Namiestnictwa do
c. k. Głównej Kasy Krajowej z dnia 24 września
1900 roku dokonania jednorazowej wypłaty
400 koron E. Romerowi docentowi prywatnemu
za wykłady w roku akademickim 1899/1900
(lodaf/26/5/1637)

Ryc. 15. Pismo z dnia 15 lutego 1909 roku skierowane
do prof. nadzwyczajnego E. Romera o ocenę pracy
doktorskiej z zakresu geografii w zastępstwie nieobecnego prof. A. Rehmana (lodaf/26/5/1637)
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Ryc. 16. Odpowiedź Ministerstwa Wyznań i Oświecenia
z dnia 21 stycznia 1903 roku
zatwierdzająca decyzję kolegium
Profesorów w sprawie odciążenia prof. A. Rehmana z zajęć
w roku akademickim 1903/1904
i powierzenia ich doc. E. Romerowi z wynagrodzeniem 600
koron za semestr
(lodaf/26/5/1637)

Ryc. 17. Pismo E. Romera z dnia
3 lipca 1907 roku do Wysokiej
Rady Szkolnej o zniżkę godzin
w c. k. Akademii Handlowej
z powodu zwiększonego obciążenia na Uniwersytecie
(lodaf/26/5/1637)
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Ryc. 18. Przykład materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przez E. Romera na ćwiczeniach z meteorologii (poradnik do ćwiczeń) (Rkp BJ 10182)

Ryc. 19. Dyplom przyznany E. Romerowi przez Towarzystwo Przyrodnicze w Lozannie,
7 czerwca 1909 roku (Rkp BJ 10276)

Ryc. 20. Prośba E. Romera do c. k. Rady
Szkolnej z dnia 4 lipca 1909 roku o udzielenie urlopu do końca I półrocza 1909/1910
w celu opracowania materiałów naukowych
przywiezionych z Francji i Szwajcarii
(lodaf/26/5/1637)
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Ryc. 21. Pismo z dnia 2 października
1908 roku potwierdzające wypłatę
E. Romerowi remuneracji
(jednorazowej wypłaty) 600 koron
za wykłady w półroczu letnim 1908 roku
(lodaf/26/5/1637)

Ryc. 22. Ponowna prośba E. Romera z dnia 21grudnia 1909 roku do c. k. Rady Szkolnej o
przedłużenie urlopu w Akademii Handlowej do końca roku akademickiego 1909/1910
(lodaf/26/5/1637)
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Ryc. 23. Podanie E. Romera z dnia
5 lipca 1910 roku do Wysokiej Rady
Szkolnej c. k. Akademii Handlowej
o udzielenie urlopu naukowego do
końca pierwszego półrocza 1910/1911
z powodu wyjazdu na azjatycką
wyprawę naukową organizowaną
przez prof. E. Dunikowskiego
(lodaf/26/5/1637)

Ryc. 24. Pismo Dyrektora
c. k. Akademii Handlowej
Antoniego Pawłowskiego z dnia
7 lipca 1910 roku popierające prośbę
E. Romera o urlop.Zastępować
go będzie S. Pawłowski
(lodaf/26/5/1637)
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Fot. 16. Obóz E. Dunikowskiego w górach Sichote Aliń podczas wyprawy dalekowschodniej
w 1910 roku (archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 17. Obóz w Sichote Aliń. E. Romer siedzi z prawej, E. Dunikowski pośrodku,
bez kapelusza (archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 25. Pismo E. Romera z dnia 15 lipca 1910 roku do Ministerstwa Wyznań i Oświecenia
z prośbą z zwolnienie z zajęć w zimowym półroczu od 15 lipca do 25 września1910 roku
w związku z udziałem w wielkiej azjatyckiej geologicznej ekspedycji E. Dunikowskiego
(lodaf/26/5/1637)
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Fot. 18. Stefan Rudnicki (1877–1937)
(archiwum O. Szablija)

Ryc. 26. Strona tytułowa rozprawy S. Rudnickiego Znadoby do morfologi… z dedykacją
„JWielmożnemu Panu Profesorowi dr Antoniemu Rehmanowi w dowód głębokiej czci
i poważania wdzięczny uczeń – Rudnicki” (archiwum A. Jahna)
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Ryc. 27. Podanie S. Rudnickiego z dnia 24 lutego 1907 roku
o wszczęcie procedury habilitacyjnej (lodaf/26/5/1648)

Ryc. 28. Zaproszenie dziekana prof. J. Kallenbacha na posiedzenie Komisji w sprawie
habilitacji S. Rudnickiego w dniu 4 grudnia 1907 roku (lodaf/26/5/1648)
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Ryc. 29. Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie habilitacji S. Rudnickiego z dnia 4 grudnia 1907 roku (lodaf/26/5/1648)

Ryc. 30. Zaproszenie dziekana na ponowne posiedzenie Komisji w sprawie
w sprawie habilitacji S. Rudnickiego w dniu 25 stycznia 1908 roku
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Ryc. 31. Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 1908 roku
w sprawie habilitacji S. Rudnickiego (lodaf/26/5/1648)

Ryc. 32. Protokół
z kolokwium habilitacyjnego dr S. Rudnickiego z dnia 27 lutego
1908 roku z podpisem
A. Rehmana
(lodaf/26/5/1648)
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Ryc. 33. Zaproszenie dziekana na wykład próbny dr. S. Rudnickiego
pt. Morze Czarne w dniu 29 lutego 1908 roku (lodaf/26/5/1648)

Ryc. 34. Pozytywna opinia prof. R. Zubera o działalności naukowej
S. Rudnickiego popierające jego podanie o subwencję
z dnia 16 lipca 1908 roku (lodaf/26/5/1648)

Ryc. 35. Pismo z dnia 2 września
1908 roku informujące władze
Uniwersytetu o zatwierdzeniu
przez Ministra Wyznań
i Oświaty dr. S Rudnickiego na
docenta prywatnego geografii na
Wydziale Filozoficznym z ruskim
językiem wykładowym
(lodaf/26/5/1648)

Ryc. 36. Polecenie c. k. Namiestnika do c. k. Głównej Kasy Krajowej
wypłaty jednorazowej w wysokości 800 koron docentowi
prywatnemu S. Rudnickiemu dla
prowadzenia badań naukowych.
Lwów, 4 stycznia 1909 roku
(lodaf/26/5/1648)
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4.
Instytut Geograficzny Uniwersytetu
Lwowskiego w latach 1911–1930

Lata 1911–1930 w dziejach Instytutu Geograficznego we Lwowie, kiedy dyrektorem był
prof. Eugeniusz Romer, przypadły na bardzo trudny okres. Pierwsze cztery lata stanowiły jeszcze okres galicyjski, potem przyszła zawierucha I wojny światowej i wreszcie
zaledwie kilka lat w wolnej Polsce.

4.1. Lata 1911–1914
Starania o objęcie Instytutu po A. Rehmanie przez E. Romera rozpoczęto 18 marca
1910 roku, wysyłając pismo do Ministerstwa w Wiedniu z adnotacją „pilne”. Wiadomość o pozytywnym stosunku Wiednia przyszła jesienią tegoż roku. Zwrócono się
wówczas z pismem o akceptację tej decyzji do Grona Profesorów. Oficjalnie jednak
dopiero pismem z dnia 13 stycznia 1911 roku Eugeniusz Romer został mianowany profesorem zwyczajnym geografii na Uniwersytecie Lwowskim, a tym samym objął Katedrę i kierownictwo Instytutu Geograficznego (ryc. 37–39).
Miał wówczas 41 lat i był już znanym autorytetem naukowym nie tylko w kraju,
lecz także za granicą, dzięki odbytym stażom zagranicznym. Odbył też kilka podróży
po Europie oraz wielką podróż azjatycką (ryc. 40). Dorobek naukowy prof. E. Romera
był już znaczący, liczył ponad 80 publikacji oraz wartościowe opracowania kartograficzne. Jego podręcznik z 1904 roku oraz Atlas i podręcznik z 1908 roku cieszyły się
ogromnym uznaniem i wniosły do nauczania geografii świeżą myśl. Był pełen zapału
i energii i dlatego też jako nowy kierownik stanął przed trudnym zadaniem, gdyż
Instytut odziedziczony po prof. Antonim Rehmanie miał bardzo skromne (opisane
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wcześniej) warunki lokalowe. Budowę nowego budynku z obiecanymi pomieszczeniami, pracownią i salami wykładowymi dla geologii, geografii i astronomii ukończono
dopiero w 1912 roku. Dlatego też utworzenie pracowni dla studentów, których zwykł
uważać za bliskich współpracowników, było dla prof. E. Romera zadaniem najważniejszym. Już w roku 1911 na łamach „Kosmosu” (T. XXXVI) ukazał się jego artykuł
O potrzebie pracowni geograficznej na naszych uniwersytetach. We wstępie napisał:
Nasze uniwersytety pozostały pod względem nauczania geografii w tyle poza uczelniami zagranicznymi. Uniwersytet Lwowski, w którym pracowałem jako docent prywatny lat 12, posiada
Instytut Geograficzny z biblioteką i zbiorem instrumentów, ale wobec zupełnego braku miejsca
do pracy nie stal się on nigdy pracownią geograficzną studentów. Skutki tego stanu, który na
Uniwersytecie Jagiellońskim nie jest lepszym, odbijają się w sposób fatalny na nauczaniu geografii w polskiej szkole średniej; przekonałem się o tym, współdziałając od lat dwu w komisji
egzaminacyjnej (Romer 1911a, str. 525).

Dalej opisuje, w jak trudnych warunkach pracowali jego słuchacze, których liczbę
musiał ograniczyć do 26, mimo ogromnego zainteresowania geografią. Romer przykładał ogromną wagę do morfometrii i kartometrii. Z tymi metodami zapoznał się, studiując u Albrechta Pencka i w jeszcze większym stopniu niż sam Mistrz, przeniósł je
do swoich badań nie tylko w zakresie kartografii, lecz i w pracach geomorfologicznych
oraz opracowaniach fizjograficznych. Następnie przedstawił Romer w omawianym
artykule program ćwiczeń. Polegały one na pracy z mapą i obejmowały następujące zagadnienia: kontrola podziałki mapy, planimetryczny pomiar powierzchni na mapach,
konstrukcja krzywej hipsometrycznej, pomiar rzeczywistej długości rzek, gęstość sieci
wodnej, wysokości względne, profile podłużne rzek, profile morfologiczne. W kształceniu studentów w zakresie kartometrii i morfometrii widział Romer bezpośrednią
korzyść, pisząc:
Wprawdzie interes nasz w tym kierunku idzie dalej, pragnęlibyśmy znać wartości dla pojedynczych naturalnych dziedzin, rezultat ten jednak należy bodaj do najbliższej przyszłości, gdy już
raz interes dla tego rodzaju studiów zostanie rozbudzony, a ci, których pracę dziś bezimiennie
referuję staną się samoistnymi pracownikami na niwie ojczystej fizjografii. Nie wyniki pracy, ale
skromny zaczątek głoszę; aby był zadatkiem lepszej przyszłości dla naszej wszechnicy (Romer
1911a, str. 535).

W tej pracy, jak też we wcześniejszych publikacjach: Lądy i morza z 1904 roku oraz
W sprawie metod kartograficznych z powodu wydania Atlasu do II wydania Geografia dla klasy pierwszej w 1908 roku, podkreślił Romer potrzebę poznania hipsometrii
kontynentów, która ciągle była niedostatecznie opracowana. Romer wyznaczył tym
samym w dużym stopniu dalszy kierunek badań w swoim Instytucie (Malicki 1955).
Jednym z pierwszych pism Romera było zarejestrowanie 9 marca 1911 roku na Policji
we Lwowie nowego bardzo obszernego statusu Studenckiego Kółka Geografów. Praca
z młodzieżą była zawsze bardzo ważna, a w kole naukowym można było rozwijać ponadprogramowe zainteresowania studentów (lodaf/26/13/533).
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4.1. Lata 1911–1914

Starania Romera o pracownię przyniosły rezultat dopiero z początkiem 1914 roku,
kiedy to udało się pozyskać lokal na II piętrze w prywatnej kamienicy przy ul. Długosza 27 i tam urządzić wymarzoną pracownię geograficzną (fot. 19–20)8. Był to lokal
położony w bliskim sąsiedztwie domu Romerów przy ul. Długosza 25, do którego
Profesor przeprowadził się z rodziną w 1909 roku (Zierhoffer 1967a, Romer Ed. 1985).
Zbiory Instytutu z czasów Rehmana pozostały w budynku przy ul. Długosza 1.8, co
potwierdzają zachowane dokumenty Tam też odbywały się zajęcia w atmosferze narastającego konfliktu na tle politycznym pomiędzy prof. E. Romerem, zaangażowanym
w narodowe sprawy polskie, a S. Rudnickim docentem prywatnym zdeklarowanym
nacjonalistą ukraińskim. Konfrontując informacje zawarte w biografii Romera opracowanej przez Juliana Czyżewskiego (1960), należy dokonać sprostowania. Można uznać,
że Romer zorganizował pierwszą pracownię geograficzną, ale twierdzenie, że stworzył Instytut jest niezgodne z prawdą, co zresztą zostało już wcześniej udowodnione.
Warto natomiast przytoczyć wspomnienia J. Czyżewskiego, studenta i późniejszego
współpracownika Romera, z tamtego okresu:
Słuchałem wykładów E. Romera w roku akademickim 1910/1911. Pamiętam salę wykładową
wypełnioną słuchaczami po brzegi. Odczuwało się w toku wykładu, że prof. wielokrotnie komunikuje się myślowo z gronem swoich zaawansowanych już uczniów. Wykładając nawiązywał
do tematów ich prac i referatów. Po wykładzie wypełniała się po brzegi mała, podłużna sala,
przylegająca do sali wykładowej. Znajdowało się tam między innymi biurko, kilka przyrządów
do geografii matematycznej, mały zbiór map i atlasów. Około 3/4 podłużnej ściany zajmowała
biblioteka licząca bodaj niewiele ponad 1000 tomów. Prof. wyjmował książki z półek, przydzielał referaty na repetytorium geograficzne, każdemu studentowi udzielał wskazówek. Był rześki,
energiczny i pełen humoru, ale zarazem bardzo poważny. Do wszystkich odnosił się z przyjacielską życzliwością. Dysponował już, niech wolno będzie się tak wyrazić, sztabem poważnych
pracowników bądź kandydatów na pracowników naukowych. Wspomnieliśmy w rozdziale
o pierwszych uczniach o Albinie Fleszarze. Wspomnieliśmy też Reginę Danyszówną (późniejszą Fleszarową), a dodać jeszcze należy, że w skład tego sztabu wchodziła i Janina [poprawnie nie Janina ale Ewa, Wanda – przyp. autora] Kamińska, zamężna Pawłowska, autorka
pionierskiej pracy o trwałości szaty śnieżnej w Karpatach (Rozprawy A U w Krakowie 1912)
i Badian-Askenazowa Janina [imię rozsszyfrowane], autorka pracy o wpływie lasów na klimat.
Byli by jeszcze i inni do wymienienia, którzy w późniejszych latach publikowali swe prace (…).
Cechą charakterystyczną romerowskiego stylu kształcenia tej kadry było wczesne, bo już na
etapie ćwiczeń dla początkujących, zapoznawanie choćby w uproszczonej formie, z metodami
badania w poszczególnych gałęziach geografii i orientacja w aktualnej problematyce naukowej.
Ćwiczenia dla początkujących prowadził Romer przez długi czas osobiście i wielką wagę przywiązywał do sprawozdań z literatury i jej krytycznej oceny. Poświęcone temu celowi „repetytoria geograficzne” do końca zawsze prowadził sam. Dążył do tego, aby obserwacje, wykonane
z okazji ćwiczeń elementarnych, nie szły na marne (Czyżewski 1960, str. 55).

Pod tym adresem pracownia istniała najprawdopodobniej do końca wojny. W roku 1917
adresowano jeszcze korespondencję do Instytutu Geograficznego na adres ul. Długosza 27.
W roku 1921 Instytut Geograficzny mieścił się pod adresem ul. Mikołaja 4. Obydwa te adresy
miały charakter tymczasowy.
8
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Zamieszczony opis pomieszczeń odnosi się bez wątpienia do Instytutu A. Rehmana przy ul. Długosza 1.8. Pracownia przy ul. Długosza 27 jeszcze nie istniała. Odtwarzane z pamięci wspomnienia J. Czyżewskiego, dotyczące początków Instytutu
Romera obciążone są dużym ładunkiem emocjonalnym i zawierają nieścisłości, weryfikowane przez zachowane archiwa. Czyżewski podaje kilka nazwisk pierwszych
uczniów Romera, z których większość związana była jeszcze z Instytutem Rehmana.
Należeli do nich: Wilhelm Pokorny, Antoni Dudryk, Zygmunt Pohlman; do grupy
najmłodszych uczniów Romera zaliczył J. Czyżewski jeszcze Maurycego Goldschlaga
geografa-petrografa, autora cennego eksperymentu kartometrycznego.
Jako pierwszego doktora wypromowanego przez Romera wymienia J. Czyżewski
Zdzisława Opolskiego, w jego opinii człowieka o wyjątkowej erudycji, który jednak
w dalszej pracy zawodowej odszedł od geografii na rzecz geologii. Z tego też względu
to Stanisława Pawłowskiego zwykło się uważać za pierwszego naukowego wychowanka Romera, o czym autorka pisała już wcześniej (s. 68).
Przez pierwsze dwa lata prof. E. Romer był jedynym etatowym pracownikiem
Instytutu Geograficznego. Dopiero w 1913 roku zatrudniono Albina Fleszara. W Archiwum zachowała się jego teczka osobowa z następującymi dokumentami: 1). Życiorys (wybrane informacje: urodzony 1888 roku, początek studiów 1908 roku z geologii
u prof. R. Zubera i geografii u prof. E. Romera), Załączona praca opublikowana
w „Kosmosie” (T. XXXVII 1912). 2). Pismo w sprawie stypendium od 15 lipca 1912
roku do 30 września 1913 roku dla studenta IV roku Albina Fleszara, 3). Pismo mianujące na demonstratora Albina Fleszara od 27 czerwca 1913 roku do 30 września 1914
roku z wynagrodzeniem 600 koron. 4). Mianowanie na asystenta 15 lipca 1914 roku
do 30 września 1915 roku (lodaf/26/5/1957).
Albin Fleszar należał do najwybitniejszych, młodszych studentów Romera. Jego
prace, jeszcze jako studenta, dotyczące geologii i tektoniki Karpat, poddyluwialnej powierzchni Polski oraz wydm Polesia, świadczyły o wybitnych zdolnościach,
inteligencji i umiejętności odważnego myślenia koncepcyjnego, popartego znakomitym przygotowaniem w zakresie nauk przyrodniczych, a zwłaszcza z geologii
i geografii fizycznej. W 1913 roku A. Fleszar zorganizował wyprawę naukową w Doły
Sanockie, której wyniki opublikował w „Kosmosie” (T. XXXIX) w 1914 roku. Był
członkiem Komisji Fizjograficznej A U9. W aktach osobowych Augusta Zierhoffera(lodaf/20/5/2036) zachowało się pismo z dnia 20 sierpnia 1914 roku, przyznające
Albin Fleszar (1888–1916) – pseudonim „Satyr” w roku 1914 wstąpił do Legionów Piłsudskiego. W czasie wojny działał w Związku Walki Czynnej, zakładał drużyny strzeleckie. Jako
major przeszedł szlak bojowy I Brygady. Był dowódcą 7. Pułku Piechoty Legionów Polskich,
odznaczony przez Marszałka znakiem oficerskim „Parasol”. Po dymisji J. Piłsudskiego w lipcu
1916 roku popadł w depresję, uznając że dwa lata legionowych krwawych walk o Polskę poszło
na marne. W dniu 3 listopada 1916 roku popełnił samobójstwo w Słonimie (obecnie Białoruś).
9
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stypendium na wniosek Romera z dnia 15 sierpnia 1914 roku, dotychczasowemu stypendyście Zakładu Geograficznego studentowi III roku Augustowi Zierhofferowi,
na okres od 1 października 1914 roku do 30 września 1915 roku w wysokości 600 koron,
w miejsce Albina Fleszara. Była to ostatnia decyzja personalna w Instytucie Geograficznym sprzed I wojny światowej.
W spisie wykładowców i profesorów w roku akademickim 1913/1914 (lodaf/26/13/682) został podany skład osobowy Zakładu Geografii. Było w nim tylko
dwóch pracowników etatowych: kierownik – profesor zwyczajny geografii Eugeniusz Romer, członek komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół
średnich, handlowych i licealnych, były prezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, członek komisji bibliograficznej i fizjograficznej A U w Krakowie (zam. Lwów ul. Długosza 25) oraz Albin Fleszar – demonstrator (zam. Lwów ul.
Pańska 27). Jako docent prywatny zatrudniony był Stefan Rudnicki – doktor filozofii,
habilitowany docent prywatny geografii z wykładami w języku ruskim (ukraińskim),
c. k. profesor II szkoły realnej we Lwowie, członek kilku towarzystw naukowych
(zam. Lwów ul. 29 Listopada 40). W tym wykazie nie figuruje jeszcze jako docent
prywatny Stanisław Pawłowski, który pojawił się dopiero w programie wykładów
w letnim półroczu tego roku.
W aktach osobowych S. Rudnickiego zachowało się podanie (lodaf/26/5/1648)
do Ministerstwa z dnia 13 lipca 1913 roku o urlop na rok 1913/1914 z zajęć na Uniwersytecie (ryc. 41). W podaniu uzasadnia on swoją prośbę planowaną podróżą zagraniczną. Prosi także o dofinansowanie badań rozpoczętych w Karpatach, bo jako docent prywatny nie mógł dodatkowo zarabiać w celu kontynuowania prac. Zastanawia
natomiast fakt zgłoszenia, mimo uzyskania urlopu od zajęć, dodatkowego wykładu
w wymiarze dwu godzin tygodniowo z Geografii Ukrainy po rusku w semetrze zimowym (ryc. 42). Nie jest pewne czy wykłady te się odbywały, ponieważ nie zachowały się
żadne, poza odręcznym pismem Rudnickiego, formalne dokumenty uniwersyteckie
zezwalające na nie. Trzeba podkreślić, że procedury formalne były wówczas bardzo
skrupulatnie przestrzegane przez administrację austriacką. Poza tym jest mało prawdopodobne, aby państwo zaborcze zezwoliło na wykład pod takim tytułem (Geografia
Ukrainy). Wykładano wtedy Geografię Austro-Węgier. Kierownik Instytutu – E. Romer
przebywał w tym czasie na urlopie naukowym związanym z wyjazdem do Kanady.
Program wykładów w półroczu letnim 1913/1914 (od 22 kwietnia do 31 lipca) dla
geografii przedstawiał się następująco (lodaf/26/13/678): prof. E. Romer prowadził
takie oto zajęcia: 1). Środki pomocnicze, stosowane w nauczaniu geografii – 3 godziny
w tygodniu w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach popołudniowych od 5 do 6
w sali wykładowej Zakładu Geologicznego ul. Długosza 1.8. 2). Repetytorium geograBłyskotliwie zapowiadająca się kariera naukowa Albina Fleszara została tragicznie przerwana
(Romer 1948).
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ficzne – 2 godziny tamże. 3). Na Wycieczki geograficzne w dniach wolnych od wykładów
przeznaczono 5 godzin. Zapisywać się można było za poprzednim zgłoszeniem u prof.
E. Romera.
Wybrane ustępy z geografii gospodarczej ziem polskich, 2 godziny tygodniowo, prowadził docent prywatny dr Stanisław Pawłowski.
Zajęcia prowadzone w języku ruskim przez dr. Stefana Rudnickiego jako doc. prywatnego miały następujący rozkład: 1). Geografia ogólna cz. II – 3 godziny tygodniowo
poniedziałek, wtorek, środa od 12 do 1, 2). Ćwiczenia geograficzne – 2 godziny tygodniowo. we czwartki od 12 do 2. Zajęcia te odbywały się w małej Sali Zakładu Fizycznego
ul. Długosza 1.8. 3). Geograficzne wycieczki – 2 godziny, w dniach i godzinach wolnych
od zajęć, w semestrze zimowym roku akademickiego 1913/1914.
Z zachowanych materiałów wynika, że zajęcia dydaktyczne w Instytucie Geografiicznym pod kierownictwem Romera odbywały się w dawnych pomieszczeniach
Instytutu i prowadzone były w dużym stopniu niezależnie, w dwu językach. Czy była
wymiana studentów na poszczególne zajęcia – trudno jest ustalić. Ze względu jednak na różną tematykę oraz dużą dowolność studiowania można przypuszczać, że tak.
Coraz bardziej zarysowywała się przepaść w poglądach pomiędzy Romerem a Rudnickim na przyszłość Galicji Wschodniej po zbliżającym się nieuniknionym rozpadzie
Austro-Węgier. Obaj należeli bowiem do dwu przeciwstawnych obozów politycznych
reprezentujących z dużym zaangażowaniem interesy narodowe Polaków i Rusinów
(Ukraińców).
Ważnym wydarzeniem w pierwszym okresie działalności Instytutu było przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego dr. Stanisława Pawłowskiego. W Archiwum zachowała się teczka osobowa S. Pawłowskiego z pełną dokumentacją (lodaf/26/5/1443).
O rozpoczęcie procedury habilitacyjnej zwrócił się do Świetnego Grona Profesorów
(ryc. 43):
W piśmie niniejszym proszę Świetne Grono o dopuszczenie mnie do habilitacji z geografii jako
pracę habilitacyjną przedkładam rzecz p.n. „Zlodzenie górnej Wisły, górnego Dniestru, oraz
ich dopływów.” Załączam nadto inne prace i dokumenty na poparcie prośby powyżej wyrażonej. We Lwowie 13 maja 1913 dr Stanisław Pawłowski prof. Akademii Handlowej we Lwowie.

Do podania dołączono 23 załączniki z dokładnym opisem dorobku naukowego
i wyszczególnieniem prac, których było kilkanaście z różnych dziedzin geografii.
Z geomorfologii na uwagę zasługuje praca zamieszczona w „Kosmosie” (T. XXXVI,
1911) Zjawiska erozji na północnej krawędzi podolskiej. Badanie rozwoju północnej krawędzi Podola stało się później jednym z głównych tematów badawczych ośrodka lwowskiego. S. Pawłowski wpisał się tą publikacją w poczet prekursorów tych opracowań.
W sprawie zatwierdzenia habilitacji Stanisława Pawłowskiego dnia 24 czerwca
1913 roku wysłano pismo do Wiednia. Pomyślna informacja z Ministerium für Kults
und Unterricht, zatwierdzająca habilitację i nominująca go na prywatnego docenta
geografii w Uniwersytecie Lwowskim, nadeszła 2 listopada tegoż roku. Wiadomość
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o tej decyzji i przyznaniu venia legendi w charakterze docenta prywatnego geografii
otrzymał dr Stanisław Pawłowski od Grona Profesorów Wydziału Filozoficznego
w formie listu 16 listopada 1913 roku (ryc. 44–46).
Był to moment bardzo ważny dla samego Eugeniusza Romera. Stanisław Pawłowski stał się jego najbliższym naukowym współpracownikiem i przysłowiową prawą
ręką w sprawach organizacyjnych. Uzyskując samodzielność naukową miał 31 lat.
W materiałach archiwalnych zachował się list napisany przez E. Romera do dziekana
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu z datą 8 kwietnia 1913 roku (lodaf/26/5/1638;
fot. 21). Zacytowanie treści tego listu przybliży atmosferę tamtego okresu, a także uzmysłowi problemy jakim musiał sprostać:
Zakopane 8 IV 1913, ul. Chałubińskiego 3
Wielce Szanowny Panie Dziekanie!
Od szeregu dni dręczy mnie myśl zawieszona między światami. Przyczyna mego niepokoju jest
następująca: Od trzech lat szykuję studium glacjologiczne w terenie Tatr. Robota silnie związana z terenem wymaga mimo dokładnych notatek jeszcze dokładniejszej pamięci form terenu.
Te w wyobraźni wichrują bardzo szybko. Doświadczam to zbyt dotkliwie opracowując notesy
z ubiegłego roku. Sprawa ukończenia pracy nie dopuszcza żadnej myśli. Niebezpieczeństwo
doświadczenia wzrosło z powodu mego wyjazdu na Kongres Geologiczny do Kanady gdzie
domowe wrażenia przytępiają do reszty wspomnienia terenu tatrzańskiego. Tymi to motywami
śmiem poprzeć prośbę moją wystosowaną do J. W. Pana Dziekana o udzielenie mi tygodniowego urlopu od 9 IV do 15 IV włącznie.
Opóźnienie mojej prośby spowodował nagły wyjazd do Wiednia w sprawach uniwersyteckich
(wynajem ludzi do seminariów, sprawy opłacenia asystenta). Co prawda ciężka to dola dziś
o pieniądze prosić. Będzie Pana Dziekana interesować, że sprawa Czekanowskiego jest już
w Kancelarii Cesarskiej. Ufam, że prośbę moją Pan Dziekan poprze. Łączę wyrazy wielkiego
szacunku
E. Romer

W roku 1913 prof. Eugeniusz Romer został delegowany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika na Kongres Geologiczny do Toronto w Kanadzie.
W piśmie do Ministerstwa w Wiedniu zwrócił się o urlop od 15 czerwca do 1 listopada
1913 roku (ryc. 47). Przed wyruszeniem za ocean Romer odbył podróż po Europie,
odwiedzając z rodziną Francję, Belgię i Niemcy. O wrażeniach ojca z amerykańskiej
wyprawy pisze syn Edmund (1985, str. 86–87). Kongres Geologów był oczywiście
głównym tematem licznych i barwnych opowiadań:
Byłem tam – opowiadał ojciec – przedstawicielem polskiego uniwersytetu, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byłem przeciwnikiem przegłębiającego działania lodowców, powszechnie uznanej za słuszną. Byłem więc odosobniony jako Polak i jako uczony. Początkowo moje wystąpienia spotykały się z uśmiechami, a nawet drwinkami, zwłaszcza ze strony delegatów niemieckich,
największych moich antagonistów. Początkowo mało kto mnie słuchał. Zaczęło się to zmieniać
dopiero w czasie wycieczek. Gdy w terenie mogłem uzasadnić moje stanowisko przeciw teorii
przegłębienia oraz poprzeć je przykładami, coraz więcej osób zaczęło się skupiać przy mnie, coraz uważniej mnie słuchano. Ataki Niemców stały się mniej ostre, zamiast kpić zaczęto dyskutować i argumentować. Aż przyszedł moment przełomowy. Kierownik najbardziej atrakcyjnej
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wycieczki motorówką do fiordów Alaski, przewidzianej bezpośrednio po Kongresie, na którą
nie zdołałem uzyskać miejsca, ni stąd ni zowąd powiadomił mnie, że zostałem wyznaczony na
jednego z uczestników. Zdumiony, zachwycony zapytałem, jak to się stało? No cóż – usłyszałem – nie możemy brać ze sobą chorych osób, warunki wycieczki są bardzo trudne, motorówka
niewielka, niewygodna, falowanie może być ogromne, a wikt nie najlepszy. Pan X, delegat niemiecki, już kilkakrotnie narzekał na nasz wikt. Pan pojedzie na jego miejsce. Sprawa jest już
załatwiona.

Niewielka nieścisłość występuje w przytoczonych przez syna wspomnieniach
Romera, co do tego, czyim był delegatem na Kongres Geologiczny. Uczestnictwo
w kongresie kanadyjskim miało dla pozycji naukowej Romera bardzo duże znaczenie.
Zaistniał bowiem jako uczony w ówczesnych kręgach światowych geologów i geografów. Jego imieniem, w 1924 roku, nazwano jeden z lodowców na Alasce.
Wcześniej swoje stanowisko w sprawie teorii „przegłębienia” prezentował Romer
w rozprawach z lat 1906–1909, wdając się w ostre polemiki z wielkimi autorytetami jak
A. Penck i E. Brückner10. Był przeciwnikiem tej powszechnie przyjmowanej teorii, która według niego przeceniała rzeźbiącą rolę lodowców. Na podstawie analizy ogromnej ilości dostępnych materiałów, jak też własnych obserwacji, wskazywał na lokalny
charakter epok lodowych oraz erozyjną bezsilność lodowców. Uważał, że głównie odgrywają one rolę konserwującą dla podłoża. Natomiast podkreślał znaczenie ruchów
górotwórczych i rzeźbiącą rolę rzek. Tej skrajnej i budzącej wiele kontrowersji teorii
bronił do końca życia (Chałubińska 1980, Brzozowski 1989).
W tych pierwszych czterech latach działalności Instytutu opublikowanych zostało
ponad 40 publikacji, z czego 30 Romera. Rozważania naukowe Profesora dotyczyły
bardzo wielu dziedzin, od relacji z podróży, krótkich notatek biograficznych poprzez
prace klimatologiczne i geomorfologiczne. Wszechstronność zainteresowań będzie
jedną z głównych cech geografii lwowskiej. Romer nigdy nie był obojętny na bieżące wydarzenia. Przykładem może być reakcja na wiadomość o śmierci Wacława Nałkowskiego. W „Kosmosie” (T. XXXVI 1911) napisał wspomnienie o wielkim geografie,
chyląc czoło przed jego dokonaniami w rozwoju tej nauki w Polsce. Sam był przeciwnikiem determinizmu geograficznego Nałkowskiego w odniesieniu do terytorialnego
położenia Polski na mapie fizycznej Europy (problem przejściowości czy pomostowości)
(Romer 1911b). Zagadnienie to rozwinięte zostanie w następnych rozdziałach tej książki.
W roku 1911, również w „Kosmosie” (T. XXXVI), ukazała się interesująca rozprawa Romera Stanisława Staszica, O Ziemiorództwie Karpatów. Była to pierwsza naukowa ocena dzieła Staszica podkreślająca jego ogromną wartość.
Na krótkie omówienie zasługują hasła opracowane przez E. Romera dla Encyklopedii Polskiej (A U T. I 1912). W pracy Klimat Ziem Polskich po raz pierwszy dokonał
Były to Epoka lodowa na Świdowcu opublikowana w Rozprawach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AU w 1906 roku oraz Kilka uwag o genezie krajobrazu lodowcowego („Kosmos”
T. XXXIV 1909).
10
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on syntetycznej charakterystyki klimatu Polski, wykazując jego odrębność i kierując się
kryteriami klimatologicznymi (gradient termiczny, roczne izotermy i izohiety). Na tej
podstawie wyróżnił Romer 6 regionów klimatycznych: bałtycki, pojezierny, wielkich
dolin, górski, pontyjski, wyżyn północno-wschodnich oraz 6 pór roku: zima, przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie. Wypowiadał się też w sprawie tworzenia sieci
stacji meteorologicznych w obszarach górskich, a szczególnie w Tatrach na Hali Gąsienicowej (Pam. Tow. Tatrz. 1914). W kolejnym haśle wspomnianej wyżej Encyklopedii, omówił rozwój rzeźby ziem polskich, przedstawiając kolejne stadia jej rozwoju,
w których decydującą rolę przypisywał klimatowi oraz erozji rzecznej. Z kolei w pracy
O wpływie lasów na klimat i wody gruntowe na podstawie doświadczeń w lasach dobrostańskich (Kosmos T. XXXVIII 1913) wykazał pozytywny wpływ pokrywy leśnej na
oceanizację klimatu, jak też na retencję wód gruntowych (Brzozowski 1989).
W pierwszych latach kierowania Instytutem, oprócz bardzo ożywionej działalności
naukowej i organizacyjnej, Eugeniusz Romer poświęcał się sprawom publicznym, działając na rzecz narodowej sprawy polskiej. Tym problemom poświęcony będzie rozdział 4.3.
Wkroczenie wojsk rosyjskich do Lwowa w sierpniu 1914 roku było początkiem
wielkiej wojny światowej. Wydarzenie to przerwało działalność Uniwersytetu, a tym
samym Instytutu Geograficznego na cały rok akademicki 1914/1915.

4.2. Trudne lata wojny 1914–1920
Zamach w Sarajewie zburzył na zawsze dotychczasowy porządek polityczny Europy.
Wojna pomiędzy państwami zaborczymi stworzyła Polakom nadzieję na odzyskanie własnego państwa, a Ukraińcom na uzyskanie państwowości. Rosyjska okupacja
Lwowa trwała kilka miesięcy. Prof. Romer zmuszony został do podjęcia trudnej decyzji. Musiał opuścić Lwów w obawie przed aresztowaniem za antycarskie wystąpienia
w obronie Chełmszczyzny. Wyjechał z rodziną do Wiednia i od tego czasu oddał się
bezgranicznie sprawie polskiej.
Ze Lwowa i również do Wiednia, udał się dr Stefan Rudnicki, gdzie mieszkał do
1921 roku. W tym czasie zaangażował się politycznie w sprawy ukraińskie, wspierając
Ukraińską Delegację Parlamentarną oraz Związek Wyzwolenia Ukrainy. Na potrzeby
tych organizacji opracowywał i drukował rozprawy geograficzne i mapy. Okresowo
przebywał też w Lipsku i Berlinie, gdzie wydawał książki z geografii politycznej Ukrainy (Wójcik 1991).
Najpoważniejsze dzieło, w którym Rudnicki uzasadnia swoją geopolityczną koncepcję to Ukraina Land und Volke wydane w Wiedniu w 1916 roku. Obszar nowego
państwa o powierzchni blisko 850 000 km2, wyznacza pomiędzy 43° i 54° szerokości
geograficznej północnej, a 21° i 47° długości geograficznej wschodniej. Miałby to być
największy po Rosji kraj w Europie. Rudnicki miał bardzo radykalnie negatywny pogląd dotyczący działalności Polaków na drodze do niepodległości. W swoim dziele
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bardzo ostro polemizuje z koncepcją odrodzenia Polski w granicach historycznych
(przedrozbiorowych). Pisał m.in. tak:
Polacy z wytrwałością dążą do odzyskania niepodległości, ale nie w granicach etnograficznych,
jak to czynią Ukraińcy, lecz w obrębie historycznych granic sięgających Bałtyku, Dniepru
i Morza Czarnego. Konsekwencją takiej polityki są bardzo ostre konflikty pomiędzy dawnymi
panującymi i poddanymi (Rudnyckij 1916, str. 167).

Podobnie, jak Romer dla Polski, tak Rudnicki dla Ukrainy widział pomostową
rolę pomiędzy zachodem i wschodem Europy, tworząc tzw. doktrynę czarnomorską
w dorzeczu Donu, Dniepru i Dniestru. Krainę występowania czarnoziemów, przejściową pomiędzy wschodem i zachodem, północą i południem Europy widział jako
drogę prowadzącą na Bałkany. W swoich dalszych wywodach twierdził, że Ukraina
jest ogromnym, zwartym terytorium gdzie mieszka naród ukraiński. Jest to cała południowa Rosja, wschodnia Galicja, północno-zachodnia Bukowina i północno-wschodnie Węgry. Odwoływał się do historii, twierdząc że przez 1 200 lat naród ukraiński
doświadczał wielu krwawych wojen ze strony bezwzględnych sąsiadów, należy zatem
podziwiać jego żywotność. Przyszłość Ukrainy widział Rudnicki w rozbudzeniu poczucia świadomości narodowej. Proces ten rozpoczął się już w połowie XIX wieku.
O problemach etnicznych Galicji tak pisał Rudnicki:
W Galicji sąsiadami Ukraińców są Polacy. Ponad 500-letnie panowanie polskie zdecydowanie
wyparło ukraiński element z terenów wyżynnych i nizinnych na wschód. Ukraińcy ostali się
jedynie w górach tworząc „półwysep” najdalej wysunięty na zachód (Rudnyckij 1916, str. 133).

Koncepcja geopolityczna Rudnickiego, oparta głównie na podstawach etnicznych,
diametralnie różniła się od powstającej w tym samym czasie koncepcji politycznej
Romera, opartej na podstawach przyrodniczych i historycznych (Harasimiuk 2002).
Działalności geopolitycznej Romera zostanie poświęcony osobny rozdział11.
Instytut Geograficzny zawiesił działalność, według Czyżewskiego (1960) na dwa
lata. Z zachowanych dokumentów wynika jednak, że faktyczna przerwa na początku wojny trwała tylko przez jeden rok akademicki (okres okupacji rosyjskiej). Potem
administracja austriacka wznowiła działalność Uniwersytetu, w roku akademickim
1915/1916. Był to jednak czas wojny, który nie sprzyjał prowadzeniu dydaktyki i badań naukowych. Romer, będąc już w Wiedniu, zwrócił się z prośbą do Ministerstwa
20 września 1915 roku o udzielenie urlopu naukowego na semestr zimowy 1915/1916
(ryc. 48). W piśmie tym powiadamia także o opracowaniu dzieła kartograficznego,
Geopolitycznymi problemami związanymi z poglądami na temat przejściowości i pomostowości ziem dawnej Polski zajmowało się wielu autorów ( Jędrzejczyk 1998, 2000, 2004;
Piotrowski 1999, Harasimiuk 2002, Eberhardt 2009, Mroczko 2010). W okresie toczących się
sporów o miejsce Polski w Europie byli też przeciwnicy obydwu teorii, którzy uważali, że uciekanie się do rożnych koncepcji jest zabiegiem propagandowym, mającym na celu usprawiedliwienie klęsk historycznych związanych z utratą państwowości (Eberhardt 2004).
11
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ekonomicznego, socjologicznego i kulturalnego poświęconego Polsce pt. Geograficzno-statystyczny atlas Polski.
Nieobecność Romera we Lwowie w sytuacji wznowienia pracy Uniwersytetu
zmusiła Kolegium Profesorów Wydziału Filozoficznego, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi, do zwrócenia się do Ministerstwa o powierzenie
zastępstwa za prof. E. Romera doc. prywatnemu dr. Stanisławowi Pawłowskiemu.
Pismo wysłane ze Lwowa 22 października 1915 roku w imieniu Kolegium Profesorów
podpisał prof. R. Zuber (ryc. 49).
W oczekiwaniu na odpowiedź Ministerstwa w tych dwu sprawach, tj. urlopu dla
Romera i sprawie zastępstwa, doc. Stanisław Pawłowski przejął nieformalnie obowiązki Profesora i w związku z tym wystosował pismo 13 listopada 1915 roku (ryc. 50) do
dziekana następującej treści:
Jaśnie Wielmożny Panie Dziekanie! Uprzejmie donoszę, że z powodu całkowitego zastępstwa
za profesora E. Romera i z powodu przeciążenia pracą zawodową nie będę mógł mieć wykładów zgłoszonych na półrocze zimowe 1915/1916 pt.: „Geografia krajów karpackich Monarchii
Austro-Węgierskiej (Geographie der Osterreichisch-ungarischen Karpathenlander)“. Z wyrazami szacunku Stanisław Pawłowski docent prywatny uniwersytetu.

O tej decyzji powiadomiony został rektor pismem z dnia 22 listopada 1915 roku.
O udzieleniu urlopu poinformowano Romera pismem z dnia 29 listopada (ryc. 51–52):
Do Jaśnie Wielmożnego Pana dr. Eugeniusza Romera zwyczajnego Profesora c. k. Uniwersytetu Lwowskiego. Pan Minister Wyznań i Oświaty reskryptem z dnia 6 listopada 1915 roku
L.32894 udzielił Jaśnie Wielmożnemu Panu urlopu w celach naukowych na przeciąg półrocza
zimowego 1915/1916. Dziekan Wydziału Filozoficznego.

O decyzji w sprawie zastępstwa za Romera, Pawłowski został poinformowany pismem z 18 grudnia 1915 roku (lodaf/26/5/1443; ryc. 53).
Zajęcia w semestrze zimowym odbyły się, czego dowodem jest pismo z 6 czerwca 1916 roku, polecające wypłatę w wysokości 1000 koron S. Pawłowskiemu. Wypłata
mogła być dokonana tylko pod warunkiem zrealizowania planu. W semestrze letnim
1915/1916 program studiów z geografii został ogłoszony 21 marca 1916 roku w wymiarze tygodniowym (lodaf/26/13/813): prof. Eugeniusz Romer: Kartografia – 3 godziny,
Geograficzne metody w statystyce – 1,5 godziny, Repetytorium geograficzne – 2 godziny, Ćwiczenia dla początkujących – 4 godziny, doc. dr Stanisław Pawłowski: Geografia
Austro-Węgier – Karpaty – 3 godziny, Wycieczki geograficzne w okolice Lwowa – 4 godziny (program pisany był po niemiecku).
Przebywając w Wiedniu, Romer miał stały kontakt z Pawłowskim. W zbiorach
rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej (Rkp B J 10323) znajduje się kilkanaście kart pocztowych z lat 1915–1916, w których Pawłowski zdaje sprawozdanie na bieżąco o sytuacji
w Instytucie.
Prof. Romer 19 kwietnia 1916 roku wysłał z Wiednia list na adres rektora Uniwersytetu Lwowskiego, w którym podał swoje dane personalne, oczekując oficjalnego
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wezwania do pełnienia obowiązków na Uniwersytecie. Prosił też o pokrycie zobowiązań finansowych i opłacenie przejazdu z Wiednia dla całej rodziny (Rkp BJ 214/t. 2).
Korespondencja Romera, znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej obok dokumentów z Archiwum Lwowskiego, stanowi bardzo ważne źródło pozwalające odtworzyć, niestety nie w pełni, dzieje Instytutu Geograficznego w tym bardzo trudnym
okresie (ryc. 54).
Romer wrócił z Wiednia w maju 1916 roku. Uniwersytet wypełnił zobowiązania
finansowe wobec Profesora. W liście pisanym ze Lwowa, 28 maja 1916 roku, do Ludwika Ćwiklińskiego (profesora filologii klasycznej Uniwersytetu Lwowskiego) do
Wiednia, opisuje stan Instytutu Geograficznego, który zostawił pod opieką Stanisława Pawłowskiego. Ubolewał w liście nad tym, że zastał Instytut w nieładzie, ponieważ wszystkie książki i instrumenty decyzją władz Uniwersytetu w sierpniu 1914
roku przeniesiono do piwnicy. Miało to zabezpieczyć majątek uczelni przed Moskalami (tak określił Rosjan). Do tej decyzji władz Romer odniósł się krytycznie. W liście
wyraził też swoje uznanie dla Stanisława Pawłowskiego, na którego zastępstwo
w prowadzeniu zajęć mógł zawsze liczyć (Rkp B J 191/81).
Powrót do pracy na Uniwersytecie włączył Romera w wir spraw związanych
z życiem naukowym. W Krakowie w 1916 roku przeszedł na emeryturę prof. Franciszek
Szwarcenberg-Czerny. Zgromadzenie Profesorów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w końcowej fazie postępowania w procedurze wyłaniania
kandydatów do objęcia zwolnionej Katedry Geografii, przedstawiło dwóch kandydatów: prof. Eugeniusza Romera i doc. Ludomira Sawickiego. W sprawie ewentualnego
objęcia Katedry Geografii w Krakowie przez Eugeniusza Romera dziekan Wydziału Filozoficznego U J, prof. Jan Rozwadowski w dniu 8 maja 1916 roku wystosował
pisma do bezpośrednio zainteresowanego i do rektora Uniwersytetu Lwowskiego,
prof. Kazimierza Twardowskiego. Rozważano też możliwość, w przypadku pozytywnej decyzji Romera, objęcia lwowskiej katedry przez Ludomira Sawickiego. Odpowiedzi w powyższej sprawie nadeszły bardzo szybko. Romer zdecydowanie negatywnie odpowiedział na krakowską propozycję. Rektor zaś, w piśmie z 28 maja 1916 roku,
w sposób dyplomatyczny, uzasadniał swoją odmowę m.in. tym, że podczas przeprowadzonych rozmów w środowisku akademickim wiele osób w ogóle nie przyjmowało
do wiadomości możliwości odejścia prof. Romera z Uniwersytetu Lwowskiego ( Jackowski, Sołjan 2009). Było to wyraźne potwierdzenie uznania, jakim się cieszył Romer
we Lwowie. Dowodem na to był z pewnością wybór Romera na dziekana Wydziału
Filozoficznego w roku akademickim 1917/1918. Prodziekanem był w roku 1919. Nie był
to dobry czas na piastowanie takich zaszczytnych funkcji. Uniwersytet funkcjonował
bowiem w bardzo niestabilnej, wojennej atmosferze, a sam Romer pochłonięty był bez
reszty działalnością polityczną na rzecz odrodzenia Polski.
Przygotowany projekt zajęć dla geografii na semestr zimowy 1916/1917 świadczył
o tym, że Uniwersytet starał się o zachowanie ciągłości w procesie dydaktycznym.
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Rozkład tygodniowy zajęć przedstawiał się następująco: prof. Romer Geografia
ogólna cz. I – 3 godziny, Ćwiczenia geograficzne dla początkujących wspólnie z doc. Pawłowskim – 4 godziny, docent prywatny dr S. Rudnicki (zajęcia prowadzone po ukraińsku) Morphologie der Wüste (Morfologia pustyni) – 4 godziny, Ćwiczenia geograficzne –
2 godziny (lodaf/26/13/896).
Nie wszystkie jednak zajęcia odbywały się, chociażby dlatego, że S. Rudnickiego
nie było wówczas we Lwowie. Z tego okresu funkcjonowania Uniwersytetu można
odnotować jeszcze jeden dokument, już bardziej jako ciekawostkę dotyczącą głównie
form pism urzędowych. Jest to wykaz profesorów i docentów prywatnych ze wskazaniem ich języka wykładowego. Nagłówek pisma z dnia 3 marca 1917 roku brzmiał:
„Jaśnie Wielmożny Radca Dworu doktor Józef Reinlander!”. W wykazie dla Wydziału
Filozoficznego dla Instytutu Geograficznego z językiem wykładowym polskim znależli się się prof. dr hab. Eugeniusz Romer oraz docent prywatny Stanisław Pawłowski,
z językiem wykładowym ruskim (ukraińskim) docent prywatny Stefan Rudnicki.
Po powrocie do pracy prof. Romer czynił starania o uzyskanie etatu dla docenta
Stanisława Pawłowskiego. Ministerstwo w piśmie z dnia 10 listopada 1916 roku nie
wyraziło jednak zgody na etatowe zatrudnienie, nie zabraniając jednocześnie prowadzenia zajęć na dotychczasowych zasadach (ryc. 55–57). O tym, że prof. Romer dbał
o przyszłość naukową Stanisława Pawłowskiego świadczyć mogą kolejne podejmowane kroki. Zabiegał o stypendium naukowe dla niego, zwracając się listem z dnia
6 listopada 1917 roku do Komitetu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Wiktora Orłowskiego – Akademia Umiejętności w Krakowie (Rkp BJ 195/81). W liście do Jerzego Smoleńskiego z 6 maja 1918 roku poruszył sprawę kandydatury Pawłowskiego na
członka Komisji Fizjograficznej A U w Krakowie, wydając o nim bardzo pozytywną
opinię (Rkp B J 212/81). Miesiąc wcześniej, 4 kwietnia 1918 roku, prof. Romer wystąpił jako dziekan Wydziału Filozoficznego z wnioskiem do Ministerstwa w Wiedniu
o tytuł profesora nadzwyczajnego geografii dla doc. prywatnego Stanisława Pawłowskiego (zał. 1)12. Wcześniej wniosek ten zatwierdzony został przez Kolegium Profesorów z dnia 13 marca 1918 roku. Załączona została do niego bibliografia dorobku naukowego S. Pawłowskiego, którą podzielono na poszczególne działy geografii. Najwięcej
prac (9) było z zakresu geomorfologii. Badaniom Podola, a szczególne jego północnej krawędzi, poświęcił 4 prace, Karpatom zaś 5. Na wyróżnienie zasługiwała praca dotycząca tektoniki Karpat Wschodnich (współautorstwo z Janem Nowakiem).
Większość z nich ukazała się w austriackich czasopismach naukowych. Hydrografii poświęcił Pawłowski 4 rozprawy. Zajmował się w nich termiką wód płynących
Galicji oraz zlodzeniem górnej Wisły i górnego Dniestru. W swych, w dużym stopniu
pionierskich, badaniach zwracał uwagę na związki pomiędzy insolacją, termiką wód
W świetle zachowanych dokumentów prof. Romer był dziekanem w roku akademickim
1917/1918 i prodziekanem w 1919 roku. Do tej pory uznawano mylnie rok 1916/1917.
12
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a temperaturą powietrza. Zajmował się też sprawami praktycznymi, oceniając prędkość fali wezbraniowej w górnym dorzeczu Wisły. Prace Pawłowskiego z morfologii
i hydrografii oparte były na badaniach terenowych, co było ich ogromnym walorem.
Na szczególną uwagę w jego dorobku naukowym zasługiwało 8 publikacji z zakresu geografii szkolnej i metodyki. Po wprowadzeniu geografii do wyższych klas szkoły
średniej Pawłowski napisał dwa podręczniki do nauczania tego przedmiotu. Była to
Geografia dla klas wyższych szkół średnich wydana we Lwowie (cz. I 1914 i cz. II 1917).
Również we Lwowie w 1917 roku ukazał się pierwszy podręcznik dla szkół średnich
Geografia Polski. Autor położył w nich szczególny nacisk na genezę i rozwój krajobrazu, uważając ten dział geografii za podstawę nauki. Według koncepcji Pawłowskiego, polegającej na wszechstronnej analizie krajobrazu, geografia przestała być, tak
jak dotychczas, suchą topografią, lecz weszła do nauki szkolnej jako poważna gałąź
wiedzy, zdolna rozbudzić ucznia do myślenia i rozszerzyć jego umysłowe horyzonty.
Na tle krajobrazu łatwiej było zrozumieć zjawiska związane z działalnością gospodarczą. Podręczniki Pawłowskiego spotkały się z dużym uznaniem w szkole i w społeczeństwie. W dorobku Pawłowskiego uwzględniono jeszcze 5 rozpraw o różnej treści.
Podejmował w nich dyskusję na temat polskiej nomenklatury geograficznej. Na uwagę zasługiwała również praca z zakresu historii geografii zamieszczona w „Kosmosie”
(T. XL) z 1915 roku: Długosz jako znawca polskiej ziemi.
Profesorski wniosek był doskonale udokumentowany i wskazywał na dojrzałość,
wielką erudycję oraz pasję naukową kandydata. O ciągłości pracy naukowej Pawłowskiego, mimo czasu wojny, świadczy prośba do władz uczelni o pozwolenie na wyjazd
w teren w lipcu 1918 roku w celu przeprowadzenia badań naukowych na Lubelszczyźnie (lodaf/26/5/1443).
Najważniejszy okres w karierze naukowej Stanisława Pawłowskiego przypadł
już w wolnej Polsce. Na początku 1919 roku ten lwowski uczony otrzymał od rektora
Wszechnicy Piastowskiej, prof. Heliodora Świecickiego propozycję utworzenia Katedry Geografii w organizującym się Uniwersytecie Poznańskim. Z dniem 1 kwietnia
1919 roku został mianowany profesorem Uniwersytetu Poznańskiego (fot. 22). Z początkiem maja prof. Stanisław Pawłowski opuścił pogrążony w konfliktach zbrojnych
Lwów, obejmując kierownictwo Katedry Geografii w Poznaniu (Kostrzewski 2010).
Rozpoczynając „poznański okres”, Stanisław Pawłowski nigdy nie stracił kontaktu
z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie, ani też ze swoim Mistrzem, prof. Eugeniuszem Romerem.
Powracając do spraw Instytutu Geograficznego we Lwowie, należy podkreślić fakt,
że najważniejszą sprawą dla prof. Romera w tych latach była odrodzona Polska. Nie
przyjął członkostwa honorowego Czytelni Akademickiej we Lwowie przyznanego
mu 10 lutego 1917 roku (ryc. 58). Uznał, że w czasie wojny o Polskę jest co innego do
roboty. W tym trudnym wojennym okresie, Romer wygłaszał odczyty, popularyzując swój Atlas. Zapraszany był przez Polaków rozsianych po ziemiach dawnej Polski.
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W jego korespondencji zachował się list do Zofii Stasińskiej z 13 sierpnia 1917 roku
(Rkp B J 212/81) uzgadniający termin przyjazdu do Poznania z wykładami. Romer
uzależnia swój przyjazd od uzyskania paszportu i sytuacji politycznej, zaznaczył też,
że bardzo chciałby poznać przy tej okazji bliżej Wielkopolskę.
W tym okresie Eugeniusz Romer powziął decyzję o powołaniu wydawnictwa,
w którym ogłaszane byłyby prace naukowe i materiały dokumentacyjne służące sprawie polskiej. Miałyby one dotyczyć tych obszarów kresowych, których przynależność
do przyszłego państwa polskiego mogła stanowić sprawę sporną. Taką rolę zaczęły
spełniać „Prace Geograficzne” wydawane przez Eugeniusza Romera, których wydawcą
była Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, przy finansowym
wsparciu Spółek Oszczędności i Pożyczek. Pierwszy zeszyt „Prac” ukazał się w roku
1918 i zawierał rozprawę Jana Czekanowskiego, która dotyczyła stosunków ludnościowych na kresach północno-wschodnich. W 1919 roku ukazały się jeszcze kolejne trzy
zeszyty z artykułami: S. Pawłowskiego odnoszącym się do demografii kresów południowo-wschodnich, A. Dudzińskiego poświęcony Polakom na Śląsku oraz rozprawa
samego E. Romera pt. Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych. Problematykę kresów omawiał jeszcze zeszyt VII z 1920 roku pt. Spis ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich.
W okresie międzywojennym (do roku 1938) Romer utrzymał „Prace Geograficzne”,
jako seryjne wydawnictwo naukowe prezentujące dorobek lwowskich geografów (Zierhoffer 1967a). Romer w tym czasie myślał już o swoim Instytucie Kartograficznym.
W kwietniu 1917 roku miał miejsce incydent dotyczący druku III tomu Kroniki
Uniwersytetu Lwowskiego. Decyzji Senatu w tej sprawie ostro przeciwstawił się prof.
Rudolf Zuber. Przyznanie dotacji państwowej według niego wcale nie uzasadniało
opracowania takiego wydawnictwa w czasie wojny pod ścisłą cenzurą. W pośpiesznie
wydanym III tomie widział on poważne zagrożenie dla polskiego charakteru Uniwersytetu, który tak doskonale utrzymany był w I i II tomie Kroniki. W liście skierowanym do ówczesnego rektora Uniwersytetu (ryc. 59–60), prof. Kazimierza Twardowskiego, napisał między innymi:
Oświadczam z naciskiem, że w przedsiębiorstwie tym, obecnie sprzecznym z polską tradycją
Uniwersytetu pod żadnym warunkiem udziału nie wezmę. Aż do chwili, w której dożyję faktu,
że nasz Uniwersytet znów odzyska swój charakter jawnie i czysto polski na polskiej ziemi, gdy
znajdę się w gronie kolegów stojących na straży godności Nauki polskiej i po odpadnięciu tych
elementów, które nie mając żadnych zasług naukowych postępowaniem swym niepolitycznym
nauce tej i Wszechnicy naszej bynajmniej zaszczytu nie przynoszą (…). W razie potrzeby jednak i w chwili odpowiedniej wystąpię publicznie przeciw wszelkim zamachom na polski charakter naszego Uniwersytetu (Rkp BJ 10365).

Forma tego bardzo emocjonalnego listu uraziła Rektora. W honorowej sprawie
świadkiem po stronie prof. R. Zubera był E. Romer. Po wyjaśnieniu właściwych intencji autora listu podyktowanych sytuacją polityczną, a nie personalnym atakiem na Magnificencję, sprawa została załagodzona. Trzeci tom Kroniki nie ukazał się, natomiast
109

4. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1911–193

w wolnej Polsce wydawane był kroniki rokrocznie do 1930 roku. Przytoczony incydent
świadczy o tym, w jak bardzo nienormalnych warunkach funkcjonował Uniwersytet.
Z pewnością na taką zdecydowanie patriotyczną postawę profesorów, bardzo zaangażowanych w odrodzenie Polski, miał wpływ ogłoszony w dniu 5 listopada 1916 roku
manifest dwóch cesarzy – austriackiego i niemieckiego. Proponowano w nim powstanie buforowego Królestwa Polskiego, wyodrębnionego z ziem zaboru rosyjskiego.
W dzieje Instytutu Geograficzngo Uniwersytetu Lwowskiego wpisuje się też
historia związana z doc. prywatnym Stefanem Rudnickim. Jak już wcześniej wspomniano opuścił on Lwów z początkiem wojny w 1914 roku. Mimo nieobecności
jego zajęcia umieszczane były w programach studiów. W Archiwum Lwowskim
(lodaf/26/5/1648) zachowały się dokumenty świadczące o utrzymywaniu listownych kontaktów służbowych z przebywającym w Wiedniu Stefanem Rudnickim.
Z Wiednia 11 maja 1917 roku (ryc. 61) napisał dr Rudnicki odręczny list, który był
odpowiedzią na prośbę dziekana o nadesłanie proponowanych zajęć na kolejny rok
akademicki:
Jaśnie Wielmożny Panie Dziekanie! W załączeniu przesyłam spis wykładów na półrocze zimowe 1917/1918, z prośbą o łaskawe przebaczenie za kilkudniową zwłokę. Byłem kilka dni
chory, co mi się obecnie nieraz zdarza i nie byłem w biurze zarządu. Gorąco pragnąłbym zapowiedziane wykłady rzeczywiście odbyć i sadzę, że może do jesieni Bóg ześle wreszcie pokój,
a dla mnie powrót do zwykłych zajęć. Łączę wyrazy najgłębszego szacunku pozostając uniżonym sługą. dr Rudnicki.

Na pokój, o którym wspominał Rudnicki, Galicja, a tym samym Lwów, musiały czekać jeszcze długo. Przetoczyła się przez ten kraj wyniszczająca wojna polsko-ukraińska, którą rozpoczęły trwające 3 tygodnie walki o Lwów w listopadzie 1918 roku.
Wprawdzie samo miasto zostało odbite z rąk Ukraińców, ale walki trwały nadal. Dopiero ofensywa polska przeprowadzona w dniach 28 czerwca do 17 lipca 1919 roku wyparła Ukraińców za Zbrucz. Nie zakończyło to walk, przyszła bowiem kolejna wojna
polsko-bolszewicka w roku 1920. Definitywnie granicę wschodnią Rzeczpospolitej po
I wojnie światowej ustalił dopiero traktat podpisany ostatecznie w Rydze w 1923 roku,
przyznający Lwów i Galicję Wschodnią Polsce (Podhorodecki 1993).
Pomimo walk i ciągle niestabilnej sytuacji politycznej, naukowe i kulturalne życie
wracało do Lwowa. Mimo formalnego zawieszenia działalności Uniwersytetu Lwowskiego w latach akademickich 1918/1919 i 1919/1920, uczelnia funkcjonowała w ograniczonym zakresie, o czym świadczą zachowane dokumenty. Powracało życie akademickie a Uniwersytet w 1919 roku jako uczelnia polska przyjął imię Jana Kazimierza (UJK).
W nowych okolicznościach Senat uczelni, za pośrednictwem Dziekana, zwrócił
się do Stefana Rudnickiego, w maju 1919 roku, z prośbą o niezwłoczne podpisanie
przyrzeczenia służbowego. Od tego zależało umieszczenie jego wykładów w spisie na
semestr letni 1918/1919 (ryc. 62).
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Rudnicki nie złożył, mimo przypominania, ślubowania i tym samym został zwolniony z obowiązków służbowych związanych ze stanowiskiem docenta prywatnego.
Pismo zostało podpisane przez pierwszego rektora UJK prof. Antoniego Jurasza
(ryc. 63).
Sprawa odejścia z Uniwersytetu Lwowskiego w lipcu 1919 roku dr. Stefana Rudnickiego wymaga krótkiego komentarza, głównie ze względu na stanowisko, jakie zajął w tej sprawie profesor Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie – Oleg Szablij.
Jako autor biografii Rudnickiego dosyć nieodpowiedzialnie stwierdził, że nie mógł on
wrócić do Lwowa w obawie przed „fizycznym zniszczeniem” (Szablij 1993). Ta opinia, jak również inne poruszane kwestie, bardzo krzywdzące dla polskiego środowiska
akademickiego, a wynikające zapewne z subiektywnej oceny prof. Szablija niezwykle
złożonej sytuacji politycznej tamtych czasów, została szeroko i krytycznie omówiona
w recenzjach wspomnianej książki ( Jahn 1994, Harasimiuk, Wójcik 1994).
Decyzja Stefana Rudnickiego o emigracji po I wojnie światowej była z pewnością
suwerenna i podyktowana względami patriotycznymi. Był Ukraińcem, niechętnym
Polakom i nie mógł się pogodzić z tym, że Lwów został obroniony jako miasto polskie.
Upadły bowiem jego marzenia o ukraińskim uniwersytecie we Lwowie13.
Dzieje Instytutu Geograficznego w końcowym okresie rozstrzygnięć I wojny światowej związane są głównie z osobą Eugeniusza Romera. Był on ciągle jedynym pracownikiem etatowym. Losy dwu prywatnych docentów potoczyły się już własnymi torami,
o czym była mowa wcześniej. Romera absorbowała wówczas działalność polityczna
dla sprawy polskiej. Zanim wyjechał do Paryża na konferencję pokojową prowadził
wykłady, których słuchał A. Zierhoffer (1969). Były one poświęcone metodologii i historii geografii. Treść ich przygotował Romer jeszcze przed wojną do Poradnika dla
Samouków. Wykazał się w nich ogromną wiedzą na temat stanu geografii światowej,
13
Stefan Rudnicki (1877–1937) w latach 1920–1927 był profesorem zwyczajnym geografii
w Wolnym Ukraińskim Uniwersytecie w Pradze. Decyzja o przeniesieniu się w 1927 roku się
do ZSRR na zaproszenie Akademii Nauk ZSRR jest niezrozumiała. Zachowane źródła (m.in.
listy do Karola Bohdanowicza w Muzeum Ziemi) wskazują, iż emigranci z Rosji (Rosjanie
i Ukraińcy) doskonale wiedzieli, że polityka bolszewicka zmierzała do totalnej eksterminacji tzw. inteligencji burżuazyjnej. Rudnicki musiał zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa.
Mimo tego, zdecydował się na podjęcie pracy w Kijowie. Nakłonił również współpracowników do opuszczenia Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego w Pradze. Początkowo obsypano
go zaszczytami i pieniędzmi oraz pozwolono zorganizować w 1929 roku Instytut Geografii
i Kartografii w Charkowie. W 1933 roku został usunięty z Instytutu za „szerzenie faszystowskich poglądów”, aresztowany i skazany. Został zamordowany na zesłaniu na Sołówkach
3 listopada 1937 roku. Jako ukraiński patriota, znakomicie wykształcony uczony, przedstawiciel
ukraińskiej inteligencji, był tragiczną ofiarą straszliwego, stalinowskiego reżimu (Harasimiuk,
Wójcik 1994) (Szablij 1993).
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wyrażając swój krytyczny pogląd na wiele spraw. Do przygotowania tego Poradnika
został Romer namówiony przez macierz szkolną (Romer 1969)14.
Od końca 1918 do jesieni 1919 roku profesor Romer przebywał poza Lwowem,
uczestnicząc jako ekspert do spraw granic w składzie polskiej delegacji na konferencji
pokojowej w Paryżu. Podczas tego pobytu utrzymywał stały kontakt z krajem, myśląc
o przyszłości Uniwersytetu. Przejawem tego może być list pisany z Paryża 11 czerwca
1919 roku do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie
w sprawie zatrudnienia Henryka Arctowskiego (ryc. 64).
Szanowny i Łaskawy Panie Ministrze, Załączam spis prac przesłanych mi ostatnio przez
H. Arctowskiego z lat 1914–1917. Inne poprzednie w znacznej mierze zebrane zostały i dołączone do referatu powołującego H. Arctowskiego na Katedrę Geofizyki do Lwowa. Wniesiono
z początkiem (mies. Kwiecień) 1914 do Wiednia.
Daje to miarę, olbrzymiego rozmiaru pracy tego człowieka. O r. 1917 wszedł w amerykańskie
Biuro „Inquire” przygotowujące materiał do wojny i pokoju i tam dźwigał w znacznej mierze na
własnych barkach ciężar pracy polskiej. Kilka jego referatów wpadło mi w ręce… Majstersztyki…
Dziś tęskni najgoręcej, wprost chorobliwie do Polski. Całe życie na obczyźnie, w kraju zapomniany, pracował myśląc ciągle o kraju… gdy dziś kraj wzywający do budowy nowego domu
o nim zapomniał, naraził by się na niewątpliwą stratę, a Arctowskiego pogrążyłby w rozpaczy.
Używam z pewnością nieprzesadnych słów, one odpowiadają stanowi rzeczy. Sprawę Arctowskiego poruszyłem nieco szczegółowiej w liście do p. Ministra z dnia 9 maja 1919.
Prosząc o łaskawą krótką wiadomość w tej sprawie – łączę zapewnienie wysokiego poważania
i serdeczny uścisk dłoni. E. Romer (Rkp BJ 10364).

Minister odpowiedział bardzo szybko z adnotacją „popieram najgoręcej”. O tym,
jak bardzo zależało Romerowi na sprowadzeniu do Uniwersytetu wartościowych
uczonych o różnych specjalnościach, świadczy korespondencja pomiędzy prof. Franciszkiem Bujakiem z września 1917 roku w sprawie jego przeniesienia się z Krakowa do
Lwowa (Rkp B J 10285). Prof. Bujak, zajmujący się historią gospodarczą, doktor geografii, zmuszony został do zmiany zainteresowań naukowych przez nieprzychylność
prof. Szwarcenberga-Czernego na etapie habilitacji ( Jackowski, Sołjan 2009). Bujak

Niedokończona praca Romera została odnaleziona w Muzeum Ziemi w Warszawie
przez jego uczennice dr Jadwigę Włodek-Sanojcową oraz dr Reginę Danysz-Fleszarową
w 1966 roku. Opracowaniem obszernego komentarza i przygotowaniem do druku zajął się prof.
A. Zierhoffer. Praca Romera, pisana tuż przed I wojną, wniosła nową ocenę roli poszczególnych kierunków geografii w ich historycznym rozwoju. Pisana była pod koniec okresu, kiedy
dominował kierunek nastawiony na geografię fizyczną. Rozprawa świadczyła o znakomitej
orientacji Romera w omawianym problemie. Wielką wartością rozprawy są rozdziały poświęcone rozwojowi polskiej myśli geograficznej. Romer niezwykle przekonująco podkreślił fakt, że
myśl ta, w bardzo niekorzystnym dla Polski okresie doby zaborów, nadążała za prądami europejskimi, niejednokrotnie je wyprzedzając. Za wybitnych przedstawicieli uważał H. Kołłątaja, S. Staszica, J. Śniadeckiego. W ocenie Romera można dostrzec nowe aspekty w geograficznym
dorobku Wincentego Pola, pomimo krytycznej oceny jego poglądów na geografię (Zierhoffer 1969).
14
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brał udział w opracowywaniu Geograficzno-statystycznego stlasu Polski. Po przeniesieniu się do Lwowa Franciszek Bujak został jednym z najbliższych współpracowników
Eugeniusza Romera.
Dzieje Uniwersytetu Lwowskiego a tym samym Instytutu Geograficznego wplecione były nierozerwalnie w wojenne losy samego miasta i państwa. Niezależnie od
niestabilnej sytuacji politycznej, szczególnie na kresach, nowe władze odradzającej
się Polski bardzo konsekwentnie przystąpiły do organizacji życia we wszystkich jego
przejawach. Szczególną troską objęto szkolnictwo, a zwłaszcza wyższe. W tym zakresie rola środowiska naukowego Lwowa była ogromna. Uczeni ze Lwowa otrzymywali
liczne propozycje do obejmowania katedr w organizujących się polskich ośrodkach
akademickich.
Prof. Romer otrzymał propozycję objęcia Katedry Geografii w Uniwersytecie
Warszawskim. Z Paryża w tej sprawie wystosował pismo 11 lipca 1919 roku skierowane do Grona Profesorów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu we Lwowie (ryc. 65).
Oto obszerne fragmenty:
W odpowiedzi na list Pana Dziekana Wydziału z dnia 29 kwietnia mam zaszczyt donieść, że
w sprawie wezwania mego na katedrę geografii przy Uniwersytecie Warszawskim do tej pory
żadnej decyzji nie powziąłem a przeciwnie noszę się poważnie z myślą pozostania na katedrze
we Lwowie. W każdym razie postanowienie w tej mierze powezmę dopiero po powrocie do
kraju, który nie tak prędko zapewne nie przed jesienią nastąpi. Przedłużenie mego pobytu
w Paryżu wiąże się najściślej z tem, że sprawa dyskusji nad wschodnimi granicami Polski ulega
odwłoce, a nie mógłbym się pogodzić z myślą absencji w tej chwili jako oficjalny a chociażby
jako prywatny ekspert.
Temi pragnieniami proszę usprawiedliwić mą prośbę o przedłużenie urlopu do końca półrocza
letniego r. 1919. Proszę mi wybaczyć, że podanie to z takim wnoszę opóźnieniem, a nie mniej, że
je przedtem wniosłem wprost do Ministerium Oświecenia (lodaf/26/5/1638).

Nic lepiej nie oddaje atmosfery tamtych dni, niż treść zachowanej korespondencji. Prof. Romer powołany został 10 listopada 1919 roku przez Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego (Wydział Programów Sekcji Szkolnictwa Średniego) jako współpracownik geograficznej komisji programowej. W tym samym miesiącu został członkiem Państwowej Komisji Ochrony Zabytków Przyrody (Rkp B J
10318).
Romer często zajmował stanowisko w sprawach inicjatyw podejmowanych przez
nowo powstałe organizacje życia naukowego. Przykładem może być odpowiedź na
Memoriał w Sprawie Kartografii Polskiej przygotowany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w styczniu 1920 roku. Opinia Romera nadesłana oficjalnie
przez rektorat Uniwersytetu Jana Kazimierza brzmiała:
Ze względu na to, że Memoriał Pol. Tow. Geograficznego porusza przede wszystkim kwestię współpracy wszelkich kół zainteresowanych w sprawach geodezji, topografii i kartografii,
a przede wszystkim odpowiednich kół naukowych, pozwalam sobie z całym naciskiem zaznaczyć, że podzielam ten pogląd w zupełności a nie mniej uważam, że pozostawienie w całym
zakresie prac tego rodzaju jedynie i wyłącznie wojskowości byłoby nie tylko szkodliwym, ale
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nawet nie odpowiadałoby takie stanowisko dzisiejszym pojęciom panującym w sferach najbardziej militarnych instytutów geograficznych państw centralnych. Tworzenie w Polsce nowego
instytutu kartograficzno-geograficznego i oddawanie go w zupełności w ręce wojskowości byłoby więc nawet najpospolitszym anachronizmem. Sama sprawa takiego instytutu jest oczywiście
zarówno delikatna jak i trudna i zdaje mi się bez dobrego przygotowania poprzedzonego ankietami sfer zawodowych i interesownych a w równej mierze sfer techniczno-przemysłowych nie
może liczyć na pomyślne rozwiązanie (Romer 1920, str. 326–327).

Prof. E. Romer na początku niepodległości włączył się aktywnie w kształcenie
samodzielnej geograficznej kadry uniwersyteckiej, a przykładem tego może być przeprowadzony we Lwowie przewód habilitacyjny Stanisława Lencewicza. W Archiwum Lwowskim (lodaf/26/5/1082) znajduje się dokumentacja dotycząca sprawy.
S. Lencewicz doktorat obronił w Neuchâtel w Szwajcarii 21 października 1914 roku.
Pracował początkowo jako asystent w Katedrze Geologii tamtejszego uniwersytetu.
Po powrocie do Polski był nauczycielem w gimnazjach warszawskich i wykładał na
Politechnice Warszawskiej. Został habilitowany we Lwowie 13 sierpnia 1920 roku na
podstawie rozprawy Morfologia doliny Rechy oraz wykładu habilitacyjnego Wydmy
Niżu Polskiego, który uznano za dostateczny i otrzymał venia docendi. Złożono mu
też propozycję wykładów we Lwowie w wymiarze 2 godzin tygodniowo w semestrze
zimowym 1920/21 na temat Niżu Polskiego. Po zatwierdzeniu habilitacji w 1921 roku
i otrzymaniu profesury nadzwyczajnej od 1922 roku objął kierownictwo Zakładu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Najprawdopodobniej na przełomie roku 1919/1920 Instytut Geograficzny został
przeniesiony do starego budynku Uniwersytetu przy ul. Mikołaja 4 (był to pierwszy
adres Instytutu jeszcze z czasów Antoniego Rehmana). Należy przypuszczać, że właściciel prywatnej kamienicy przy ul. Długosza 27, w której mieściła się Pracownia Geograficzna Romera, wymówił dalsze użytkowanie lokalu.
Działalność Instytutu Geografi w latach 1914–1920 została przedstawiona głównie na podstawie fragmentarycznie zachowanych materiałów źródłowych. Daje to jednak, mimo wszystko, obraz atmosfery tamtych trudnych lat. Z szacunkiem i uznaniem
należy więc spojrzeć na niezwykłość ludzi tych czasów, którzy mimo niesprzyjających
okoliczności nie rezygnowali ze swoich pasji naukowych i z pełnym zapałem wkraczali
w nowy okres Polski niepodległej.

4.3. Droga Eugeniusza Romera do niepodległej Polski
Polityczna działalność Romera do zakończenia I wojny światowej, wymaga osobnego
omówienia. Nie jest ona wprawdzie związana bezpośrednio z funkcjonowaniem samego Instytutu jako instytucji, przypada jednak na okres kiedy Romer był jego uosobieniem, będąc jednocześnie wybitnym przedstawicielem polskiego środowiska naukowego początku XX wieku. Z tego też względu wszystkie formy aktywności prof. E.
Romera zasługują na uwzględnienie w dziejach Instytutu Geograficznego we Lwowie.
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Początki działalności niepodległościowej Eugeniusza Romera sięgają jeszcze czasów szkolnych. Wtedy, jako uczeń gimnazjum w Nowym Sączu, założył wraz z bratem
Janem konspiracyjną organizację o charakterze patriotycznym, którą kierował w latach 1884–1889. Jako student U J za antyhabsburskie wystąpienia w Czytelni Akademickiej został zagrożony usunięciem z uczelni. W pierwszym okresie swojej pracy
nauczycielskiej w III Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie za ponowne polityczne wystąpienia przeciwko Habsburgom w 1895 roku został karnie przeniesiony
do I Wyższej Szkoły Realnej we Lwowie. Już jako docent prywatny na Uniwersytecie
Lwowskim otwarcie krytykował politykę austriacką, co miało swoje konsekwencje polegające na utrudnianiu mu kolejnych awansów naukowych (Brzozowski 1989).
Początek zainteresowań geopolitycznych Eugeniusza Romera można wiązać z jego pobytem w Warszawie w roku 1907, kiedy to został zaproszony przez Macierz
Szkolną z wykładami dla polskich nauczycieli o Polsce – jej przyrodzie i narodzie.
Podczas tego pobytu uczestniczył w obchodach 25-lecia Towarzystwa Wioślarskiego.
To warszawskie spotkanie wspomina po latach jako swoje patriotyczne przebudzenie:
W powodzi toastów i przemówień, w których brzmiały głosy całej Polski i wszystkich jej warstw,
w których nie zabrakło ani jednego z głosów ówczesnych czołowych przedstawicieli polskiej
myśli, mały i cichy, przytłoczony zrazu potęgą wzruszeń, a raz wraz mężniejący i prostujący się,
odczułem nagle, że w tej nie zarejestrowanej a jednak historycznej chwili geograf polski i delegat owej bezwodnej a wododzielnej polskiej stolicy, delegat Lwowa ma rzucić swoje słowo (…).
Wtedy to pokazałem owym rycerzom wód polskich, jak Odra w górę ku źródłom Warty, Neru i
Noteci wodzi wszędzie do Wisły, wprost do Warszawy, wprost do Krakowa i Torunia jak Wisła
swym Sanem, Bugiem i Narwią prze ku Rusi Czerwonej, na Polesie i zaprasza do Unii z Litwą.
Wtedy to zaświtała mi pierwsza myśl o „podstawach przyrodzonych Polski historycznej”, wtedy
zaprzągłem się do geopolitycznej służby polskiej, której pozostałem wierny przez całe życie”
(Romer 1939b, str. 5–7).

Ten młodopolski, emocjonalny tekst bardzo wyraźnie nawiązuje do wcześniejszej
koncepcji uzasadniającej przyrodnicze podstawy istnienia Polski, a mianowicie do
geografa-poety Wincentego Pola, który z kolei wywodził ją od Jana Długosza (Pol
1878).
Pierwsze swoje rozważania na temat geografii fizycznej ziem polskich zawarł
w I tomie dzieła Polska. Obrazy i opisy, wydanym we Lwowie w 1904 roku. Pisał tam
o Polsce jako krainie przedstawiającej geograficzną całość, która mimo politycznego
rozdarcia – „jeszcze nie zginęła”. Polityczne pojęcie Polski według Romera jest silniejsze niż „chwilowy zbieg faktów historycznych i przeobrażeń politycznych”.
Kolejna publikacja, w której Romer rozwinął swoje rozważania dotyczące Polski,
to Przyrodzone podstawy Polski historycznej – niewielka książeczka, wydana nakładem
Zarzewia w 1912 roku (ryc. 66). Była to ostra polemika z koncepcją Wacława Nałkowskiego, geografa warszawskiego, który wraz z krakowskim geografem Ludomirem
Sawickim, uznawał Polskę za krainę przejściową, nie widząc dla niej miejsca w obrazie
fizycznogeograficznym Europy. Sprzeciwiając się temu stanowisku, Romer pisał:
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Nie uznając przejściowości jako rysu fizjograficznej Polski, podniosłem wraz w mymi przeciwnikami ideowymi pasażowy charakter Polski, nazwałem Polskę fizjograficzną pomostem
między dwoma morzami a indywidualność jej polityczną upatrywałem w jednoczących ją,
znakomitych a naturalnych węzłach komunikacyjnych, Temu samemu czynnikowi naturalnej
komunikacji, któremu ja przypisywałem rolę wiążącą, przypisywali zwolennicy przejściowości
rolę rozkładową (Romer 1912b, str. 7).

Dalej w swoich rozważaniach Romer zwracał uwagę na odrębność Polski względem Wschodu i Zachodu. W uzasadnieniu swej pomostowej koncepcji powoływał
się na Fryderyka Ratzla – ojca geografii politycznej, który jako uczony niemiecki,
nieprzychylny Polsce widział ją jednak w obrazie politycznym Europy. Uważał dalej,
że polityczny kształt państwa w ostatecznej formie zależy od wewnętrznej jego siły.
Każdy bowiem kraj pojmowany przestrzennie łączy i dzieli i może być uważany za
krainę przejściową, jak też pomostową. Romer przytacza tu słowa Bismarcka, który –
zwracając uwagę na niekorzystne polityczne położenie państwa niemieckiego – stawiał swojemu narodowi tylko dwie możliwości: upadek albo potęgę i męstwo. Romer,
odnosząc się do ówczesnej sytuacji politycznej w Europie, swoje rozważania zakończył
następująco:
Taki stan rzeczy nie może być długotrwały, historia musi wrócić na tory, wskazane przez przyrodę, ale wrócić może tylko za współdziałaniem drugiego w historii pierwszorzędnego czynnika, woli narodów. Narody Polski, Litwy i Rusi nie mogą zapomnieć, że mają swe posady
w budowie jednolitej przez przyrodę ziemi wskazanej (Romer 1912b, str. 48).

W roku 1912 ogłosił Romer jeszcze hasło w I tomie Encyklopedii Polski wydanej przez krakowską Akademię Umiejętności: Geograficzne położenie ziem polskich
Wszechstronnie analizując środowisko przyrodnicze Polski historycznej, napisał:
Polska leży we wschodniej części Europy Zachodniej, ma udział w całym bogactwie form różnokształtnej części lądu, opanowuje wielkie międzymorze dzięki naturalnemu splotowi dróg
wodnych, którego kluczem jest dorzecze Wisły (Romer 1912a, str. 2).

Podjęcie dyskusji na temat podstaw przyrodniczych istnienia Polski, w sytuacji
kiedy nie było jej na mapie politycznej Europy, dla polskiego narodu miało bardzo
duże znaczenie. Zwłaszcza, że po kolejnych nieudanych powstaniach narodowych
w świadomości społecznej Polaków, głównie pod zaborem rosyjskim, zaczęły zachodzić bardzo niebezpieczne procesy, groźne dla sprawy narodowej. Miejsce niespełnionych patriotycznych zrywów zajął wyraźny marazm popowstaniowy. To właśnie na
gruncie zniechęcenia i niewiary w zmianę sytuacji politycznej, w latach osiemdziesiątych XIX wieku zrodziła się koncepcja Wacława Nałkowskiego – Polski jako krainy
przejściowej. Nałkowski, przesiąknięty ideami internacjonalistycznymi szerzącymi
się w Królestwie Polskim, naukowe uzasadnienie swojej koncepcji ogłosił w Słowniku
Geograficznym Królestwa Polskiego. Hasło Polska (Obraz geograficzny Polski historycznej) rozpoczął następująco:
Polska jako pojęcie polityczne nie istnieje obecnie, a choć istniała przez wiele stuleci, to jednak,
nawet jako pojęcie historyczno-polityczne, nie jest ona ściśle określoną (toż samo powiedzieć
116

4.3. Droga Eugeniusza Romera do niepodległej Polski

można o pojęciu etnograficznym) (…). Jak w ogóle byt oraz losy państw i narodów zawisły
w znacznej części od warunków fizyko-geograficznych tak też i tutaj nieistnienie politycznego
i nieokreśloność historyczno-politycznego (i etnograficznego) pojęcia Polski zależą od nieokreśloności jej pojęcia fizyko-geograficznego (Nałkowski 1887, str. 601).

Pojawienie się, zupełnie przeciwstawnej do Nałkowskiego, koncepcji Romera
o pomostowej roli Polski było swoistą iskrą optymizmu dającą Polakom nadzieję na
odzyskanie państwa. W swoich rozważaniach geopolitycznych używał Romer przede
wszystkim argumentów przyrodniczych i nimi uzasadnił granice Polski historycznej –
przedrozbiorowej. Był to wówczas właściwie jedyny do przyjęcia punkt odniesienia
(Babicz 1987).
Romer nigdy nie spotkał się osobiście z Nałkowskim. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zachował się jedyny list Romera z maja 1907 roku, w którym zaprasza
Nałkowskiego do wzięcia udziału w Zjeździe Lekarzy i Przyrodników. List napisany
został w bardzo serdecznym tonie (ryc. 67). Proponował w nim gościnę we własnym
domu, licząc na bezpośrednią dyskusję o ważnych dla obydwu uczonych problemach.
Zapraszał też na wycieczkę w Karpaty, pisząc: „Poznałby też Szpan wtedy Karpaty
(…), które są skarbnicą problemów daleko wymowniej wykutych w przyrodzie niż
Tatry”. Pomimo diametralnie różnych poglądów w sprawach Polski, Romer cenił dorobek geograficzny Nałkowskiego. Gdy w roku 1911 Wacław Nałkowski nagle umiera,
Romer jeszcze tego samego roku pisze krótkie pośmiertne wspomnienie. Niezwykle
wysoko ocenił dokonania Nałkowskiego w zakresie dydaktyki geografii, uważając jego
Zarys geografii powszechnej rozumowej za osiągnięcie stające w rzędzie najlepszych publikacji o randze światowej. Kończąc, napisał:
Nie wspominam zgoła o jego działalności społeczno-literackiej, w której chociaż był jednostronnym, jednak nigdy pospolitym, rósł zawsze i wszędzie ponad miarę normalną! (Romer
1911b, str. 79).

W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej prof. Eugeniusz Romer
nie zamykał się w kręgu spraw naukowych, uniwersyteckich, lecz działał aktywnie
w organizacjach o charakterze narodowym. Został kuratorem „Kuźnicy”, stowarzyszenia studenckiego będącego pod wpływem czasopisma niepodległościowego „Zarzewie”.
Publikował w nim pod pseudonimem Otmęt. W latach 1911–1913 został prezesem
Towarzystwa „Polskie Drużyny Strzeleckie”. Było to legalne wydzielenie tajnej Armii
Polskiej. To właśnie środowisko, wcześniej związane z Ligą Narodową i poszukujące
własnej drogi pomiędzy obozem narodowym a socjalistycznym, najbardziej odpowiadało Romerowi ideowo.
Ogromne znaczenie dla sprawy narodowej miały jego publiczne wystąpienia.
W latach 1905–1907 prowadził na tajnych kursach, organizowanych przez Macierz
Szkolną w Warszawie, wykłady dla nauczycieli geografii o Polsce i jej prawie do narodowego bytu. W latach 1908–1912 wygłosił na terenie Lubelszczyzny i w Warszawie
kilkadziesiąt tajnych prelekcji, m.in. w obronie Chełmszczyzny. Na terenie Galicji jego
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akcja odczytowa miała wprawdzie jawny charakter, ale była tak intensywna, że kilkakrotnie upominano go przez austriacką policję. Słowo o Polsce głosił również do
Rodaków na Syberii w Chabarowsku, Władywostoku, Nikolsku i Charbinie, podczas
swojej dalekowschodniej podróży w roku 1910 (Brzozowski 1989).
Wybuch I wojny światowej spowodował wyraźne załamanie w działalności politycznej i społecznej Romera. Główną przyczyną był negatywny stosunek do udziału Polaków w wojnie. Będąc przeciwnikiem państw centralnych, szczególnie Austrii
i Niemiec, nie popierał legionów. Postępowanie Piłsudskiego budziło w nim sprzeciw.
Wycofał się wówczas z działalności w radzie naczelnej Polskich Drużyn Strzeleckich
opanowywanych stopniowo przez „piłsudczyków”. Romer uważał, że Polacy nie powinni się wiązać z żadnym państwem zaborczym, a szczególnie z Austrią. Niechęci do
Habsburgów nigdy nie krył. Wierzył w zwycięstwo Ententy: Francji, Wielkiej Brytanii
i Rosji. Był natomiast zafascynowany Stanami Zjednoczonymi, głównie ze względu na
ich poziom ekonomiczny, jak też idee wolnościowe.
W książce o ojcu Geograf trzech epok, syn Edmund, wspomina atmosferę burzliwych dyskusji w domu rodzinnym w tym okresie. Romer z oburzeniem obserwował
wszelkie przejawy niezgody między Polakami. Twierdził, że przede wszystkim jest
uczonym, profesorem geografii i swoimi umiejętnościami w tym zakresie chce służyć
sprawie Polski. Nie chciał utracić niezawisłości i dlatego postanowił zrezygnować
z wszelkiego udziału w sprawach politycznych. Wycofał się definitywnie z działalności w „Zarzewiu”. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że geografia może mieć
wiele związków z polityką. Rozumiał bowiem jej rolę w procesie wynaradawiania, jak
też kształtowania postaw politycznych (Romer Ed. 1985).
Pod koniec sierpnia 1914 roku w obliczu zbliżającego się frontu rosyjskiego Romer, w obawie przed aresztowaniem za antycarskie odczyty w obronie Chełmszczyzny,
namówiony przez rodzinę i przyjaciół, podjął decyzję opuszczenia Lwowa i wyjazdu do Wiednia. W grudniu 1914 roku w wiedeńskim mieszkaniu Romerów zjawił się
dr Franciszek Stefczyk, działacz ruchu ludowego w Galicji, twórca i dyrektor Centralnej Kasy dla Spółek Rolniczych (Kasy Stefczyka). Był on również założycielem
fundacji, która miała na celu wspieranie wszelkich poczynań (głównie wydawniczych)
służących sprawie polskiej. Ten wspaniały człowiek w długiej rozmowie przedstawił
Romerowi pewną, bardzo konkretną, wizjonerską propozycję. Syn Edmund w książce
o ojcu przytacza jego relacje z tego spotkania:
Teraz już wiem co mam robić! Czeka mnie ogromna praca wprost gigantyczne zadanie. Nie
mam chwili do stracenia! Doktor Stefczyk przeciął ten nieznośny czas niepewności i bezczynnego oczekiwania. Jednym zdaniem wskazał co mam robić! (…) Jest to wspaniały przykład co
jeden człowiek, jedną myślą może osiągnąć. Przecież wcześniej czy później wojna się skończy
a zwycięskie państwa zwołają kongres, konferencję pokojową, na której będą urządzać powojenną Europę, będą również decydować o losach Polski. Co świat wie o Polsce? Skąd politycy
mogą czerpać wiadomości co to jest Polska, gdzie mieszkają Polacy, ilu ich jest, jak gospodarzą
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czym są? Kto przeciwstawi się informacjom o Polakach, o Polsce fabrykowanym przez państwa
zaborcze zwłaszcza przez sławną a kłamliwą naukę niemiecką (Romer Ed. 1985, str. 131–132).

Doktor Stefczyk uważał, że tylko prof. Romer jako znany już w świecie uczony,
geograf może to zrobić najlepiej. Brał też pod uwagę jego popularność, którą zdobył, wygłaszając odczyty przed wojną. Romer zaproponował atlas z obszernym tekstem, Stefczyk natomiast zapewnił stronę finansową całego przedsięwzięcia. W liście
z 6 maja 1915 roku Stefczyk pisze list z Krakowa do Wiednia, w którym popiera wszystkie
propozycje prof. Romera i prof. Bujaka w sprawie opracowania Atlasu Polski. Przekazuje
też informacje o tym, że zakłada „Fundusz wydawnictwa Atlasu Polski” do dyspozycji
dr. Eugeniusza Romera, profesora Uniwersytetu Lwowskiego (Rkp BJ 247/81).
Z ogromnym zapałem przystąpił Profesor do realizacji swojego zobowiązania –
uznał to bowiem za swój patriotyczny obowiązek. Pracował jak szalony po kilkanaście
godzin dziennie. Początkowo w nader skromnych warunkach, w nieopalonej kuchni,
a później w pokoju-pracowni nowego wiedeńskiego mieszkania powstało dzieło jego
życia, które później tak pięknie przysłużyło się sprawie polskiej. Blisko 80% map wykonał Romer sam. Do współpracy zapraszał specjalistów z rożnych dziedzin: geologa –
Jana Nowaka, botanika – Władysława Szafera, historyka dziejów społecznogospodarczych – Franciszka Bujaka, ks. Jana Fijałkę, historyka – Władysława Semkowicza, językoznawcę – Kazimierz Nitscha, historyka dziejów gospodarczych Europy –
Jana Rutkowskiego, finansistę – Stanisława Weignera, specjalistę ekonomiki rolnej –
Stefana Surzyckiego. W ciągu roku powstały 32 tablice z tekstem w językach: niemieckim, francuskim i polskim oraz 69 map (ryc. 68 i 69). Atlas zawierał bardzo wszechstronny materiał informacyjny, dotyczący zagadnień przyrodniczych, gospodarczych
i ludnościowych. Dla lepszego, poglądowego przedstawienia kartograficznego różnorodnych zjawisk Romer zastosował oryginalną metodę graficzną izarytm, czyli metodę
linii równego natężenia danego zjawiska. Stała się ona później cechą charakterystyczną „romerowskiej” szkoły kartograficznej. Mapy w Atlasie przedstawiały obszar około
800 000 km2. Do terytorium Rzeczpospolitej sprzed 1772 roku włączył Romer jeszcze
Śląsk i Pomorze Środkowe. W ten sposób, jak sam mawiał, chciał naprawić grzechy
historii i dołączył ziemie, na których mieszkają Polacy. Prace nad Atlasem trwały niewiele ponad rok. W całości Geograficzno-statystyczny atlas Polski ukazał się w roku 1916
w doskonałej formie graficznej, dzięki wiedeńskiej firmie graficznej Freytaga i Berndta.
Dzieło to zostało entuzjastycznie przyjęte przez Polaków. Bardzo wysoko oceniła je
również Akademia Umiejętności w Krakowie. Przed wyjazdem z Wiednia i powrotem do Lwowa na początku 1916 roku Romer wygłosił porywający odczyt na Uniwersytecie Wiedeńskim. Prezentował mapy z Atlasu i mówił o Polsce, jak gdyby już istniała. Niewielkie wprawdzie grono słuchaczy zgotowało mu ogromną owację. Romer
miał bowiem niezwykły dar ekspresyjnego wykładu (Romer Ed. 1985).
Romerowi zależało na tym, by jego dzieło znalazło jak najszersze grono odbiorców.
Na uwagę zasługuje znajdujący się w zbiorach rękopisów (Rkp BJ 212/12) piękny list skie119
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rowany do Henryka Sienkiewicza z 28 maja 1916 roku, w którym prosi pisarza o łaskawe przyjęcie Geograficzno-statystycznego atlasu Polski. Również w maju tego roku wysłał
Romer egzemplarz Atlasu do Albrechta Pencka, profesora geografii, dyrektora Muzeum
Oceanograficznego w Berlinie, wcześniej, w latach 1885–1906, profesora geografii w Wiedniu. W tej sprawie zachowały się cztery listy Pencka do Romera (Rkp BJ 10323; zał 2).
Pierwszy list Pencka do Romera pochodzi z 5 czerwca 1916 roku (ryc. 70). Utrzymany jest w bardzo uprzejmej formie. Tłumaczy się, że nie odpowiedział od razu, ale
musiał wyjeżdżać do Warszawy i nad Jezioro Bodeńskie. Ze swej strony zajmuje się
sprawą Polski, ale Atlas bardzo go rozczarował i nie spełnił jego oczekiwań. Odniósł
się właściwie tylko do map przedstawiających problemy ludnościowe:
Jak bardzo za tym jestem, żeby przedstawiać za pomocą izolinii sprawy fizyczno-geograficzne
tak nie zadawala mnie to samo przedstawienie zagadnień geografii politycznej, bo nie można
określić jasno co jest bazą analizowaną (materiał wyjściowy) a co zostało dodatkowo wprowadzone przez rysowanie map przy zastosowaniu izolinii. Gdybym ja to robił przy przedstawianiu języków i gęstości zaludnienia trzymałbym się jednostek administracyjnych tak jak
robi to Pan w pojedynczych przypadkach. Dalszy punkt Pana prezentacji, który nie bardzo
mnie zadawala to jest wybór skali w jakiej przedstawia Pan udział Polaków w liczbie ludności.
W moim przekonaniu skala ta powinna przebiegać po obu stronach. Tylko ten sposób może
wykazać czystość nacji.

W dalszej części listu A. Penck udowadnia nieprawidłowość wniosków uzyskanych przez Romera. Romer nie pozostał bierny wobec tych zarzutów. Wymiana poglądów nie ograniczyła się tylko do wymiany korespondencji, ale przeniosła się na łamy
prasy, wykopując przepaść ideologiczną pomiędzy wielkim niemieckim uczonym
a jego uczniem z czasów wiedeńskich.
Za sprawą opinii prof. Pencka, który żądał konfiskaty nakładu dzieła, sprawą Atlasu zainteresował się niemiecki sztab generalny i od władz austriackich zażądał postawienia Romera przed sądem za zdradę stanu. Przed sądem Romer stawał dwa razy, do
aresztowania jednak nie doszło za wstawiennictwem dyrektora Policji we Lwowie –
Reinlandera oraz szefa Wojskowego Instytutu Geograficznego w Wiedniu – generała
Arthura von Hübla, który zaświadczył, że Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera jest dziełem czysto naukowym (Czyżewski 1960, Brzozowski 1989).
Prof. Penck w sprawie Atlasu okazał się niemieckim patriotą w wydaniu pruskim
i dostrzegł w tym dziele narzędzie polityczne; brał przecież aktywny udział w utworzeniu Królestwa Polskiego na mocy manifestu dwóch cesarzy. O tym fakcie doniósł
Romerowi w liście z 21 grudnia 1916 roku w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku
wobec polskiego narodu. Ostatni mocny akord kończący publiczną wymianę poglądów pomiędzy uczonymi geografami wprzęgniętymi w geopolitykę I wojny światowej,
miał miejsce w pierwszej połowie 1917 roku. W dzienniku „Posner Tagbaltt” z dnia
27 marca 1917 roku ukazał się artykuł Pencka Polnisches (Sprawy polskie). Jest to ostra
krytyka działalności kartograficznej Romera w sytuacji przywrócenia Królestwa Polskiego o jeszcze nieustalonych granicach. Krytyka odnosiła się do spraw związanych
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głównie z ustaleniem granic oraz do spraw ludnościowych. Swój artykuł Penck kończy
następującym akapitem:
Postępowanie prof. Romera i tu (odnosi się do „Wojenno-politycznej mapy Polski”) i w Atlasie,
żywo przypomina metodę autora słynnej etnograficzno-językowej mapy Alp włoskich między Adygą a Quarnero. Niedługo przed przystąpieniem Włoch do wojny światowej usiłował
tenże uzasadnić włoskie pretensje do południowego Tyrolu wybrzeża austriackiego pod pozorem wiedzy. Dzieło Włocha, w samych nawet Włoszech ostro osadzone, wywołało w Austrii
słuszne oburzenie. Tak i mapy Romera budzą ubolewanie, że w ważnej chwili przywrócenia
Królestwa Polskiego lwowski geograf nie oświetla drogi swoim rodakom pochodnią prawdy
(Chałubińska 1980, str. 24).

To bez wątpienia złośliwe i bardzo nieuczciwe stwierdzenie zarzucające Romerowi kłamstwo wywołało jego natychmiastową reakcję. Obszerna replika ukazała się
w niecały miesiąc po ukazaniu się artykułu Pencka w wiedeńskim tygodniku „Der
Zeitschrift”– Polen z 4 maja 1917 roku (ryc. 71).
Warto przytoczyć za Anielą Chałubińską (1980) obszerne fragmenty polskiego tłumaczenia tego tekstu Romera, które z pewnością naświetlą ważny spór o sprawy polskie:
Jest czymś niezwykłym, aby taka powaga naukowa, jak profesor uniwersytetu berlińskiego tajny
radca dr Albrecht Penck, raczył zajmować się czterokrotnie jedną i tą samą publikacją. A jednak co najmniej tyle razy zajmował się profesor Penck wydanym przeze mnie Atlasem Polski.
Świadczą o tym notatki w prasie niemieckiej (Tagliche Rundschau i Post), sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Geograficznego w Berlinie a wreszcie podpisany przez profesora Pencka
artykuł „Polnisches” opublikowany w Posner Tagblatt z 27 marca 1917 roku.

Romer zastanawiał się jak to jest możliwe, że przy blisko 70 mapach problemowych prof. Penck z wielkim uporem zajmuje się tylko jedną lub dwoma mapami dotyczącymi problemów ludnościowych. Cały artykuł jest odpowiedzią na zarzuty Pencka, który między innymi ostro sprzeciwiał się włączeniu do Polski Prus Wschodnich
i regencji wrocławskiej. Romer przytacza fragment wypowiedzi Pencka:
Skoro włącza on [Romer] do obszaru zagadnień polskich regencję wrocławską, gdzie ludność
polska przedstawia zaledwie 3%, to Rosjanie na podstawie podobnego założenia chcieli traktować jako Rosję należące do niej ziemie polskie, dla których liczbę Wielkorusów, Małorusów
i Białorusinów szacuje się na 4,7%. A gdy, to by Niemiec był taki arcyniemiecki jak profesor
Romer jest arcypolski to musiałby zaliczyć do Niemiec całe Królestwo Kongresowe gdzie ludność niemiecka dochodzi do 5,5% ogółu mieszkańców czyli proporcji takiej samej jak ludność
polska w Rzeszy Niemieckiej”. Dalej Romer pisze: „W tym oburzeniu, które przez całe dziesięć
miesięcy nie daje spokoju berlińskiemu profesorowi, zapomina on, że mój Atlas już z góry miał
na celu jedno, a mianowicie danie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie ślady pozostały po
dawnym wielkim państwie, które runęło w gruzy pięć ćwierci wieków temu? Czy i jakie piętno wyryło na społeczeństwie, niegdyś lepiej spojonym, życie pod trzema rządami? Wobec tak
wyznaczonego celu badawczego nie było możliwe ograniczenie się do obszaru etnograficznego
i to nie tylko dlatego, że obszar taki znamy jedynie z danych statystycznych państw zaborczych,
które to dane nie budzą zaufania ale przede wszystkim dlatego, że w takim wypadku wykluczona byłaby odpowiedź na pytanie o rolę historyczną i spuściznę kulturalną państwa polskiego
(…). Nie ulega wątpliwości, że w tym wypadku stosowanie zasady „Mierz siły na zamiary, a nie
zamiar według sił” zniweczyłoby pracę. Bowiem terytorium uwzględnione w Atlasie Polski jest
jedynie kompromisem między zamiarami i silami. Niech mnie sądzą moi Rodacy.
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Romer odwoływał się do historii i przypominał, że ta kraina przez wieki należała
do Polski w regencji wrocławskiej; według spisów pruskich są powiaty, gdzie ludność
polska sięga 50%. Na początku XIX wieku we Wrocławiu drukowało się więcej książek po polsku, niż w Poznaniu. Dalej pisze Romer:
Nie mogę natomiast dostrzec analogii pomiędzy zainteresowaniem Polaków marchią wrocławską a supernową przynależnością Królestwa Kongresowego do Niemiec czy Rosji z racji
procentowego udziału w nim Niemców czy ludności ruskiej. Ta analogia nie ma oparcia ani
w stosunkach historycznych ani kulturowych. W tego rodzaju analogii dostrzegam raczej
dowcip, gwoli którego tajny radca prof. Penck, wielki protektor Ukraińców, zdecydował się na
proklamowanie jedności narodowej Wielkorusów, Małorusów i Białorusinów. Nie wiem tylko,
czy za tym dowcipem nie kryje się apetyt terytorialny, oparty na „prawach historycznych”, które
tkwią w średniowieczu i prehistorii. Faktem jest, że niemieccy geografowie łącznie z Penckiem
już od dawna oznaczają nizinę nadwiślańską jako północnoniemiecką, że pewni historycy nazywają kolebką Germanów tereny między Łabą i Wisłą i dalej ku wschodowi, wskazując na ten
obszar jako na terytorium.

Drugim zarzutem są sprawy dotyczące metody kartograficznej, a więc przedziałów procentowych udziału ludności polskiej w regencjach pruskich. Penck uważa,
że metoda Longhausa stosowana na mapach niemieckich określających procentowy
udział ludności niemieckiej w regencjach polskich jest bardziej poglądowa. Romer
broni swojego stanowiska, odpierając kolejny zarzut, pisze:
Tu dochodzimy do problemu, który wywołał trzeci konflikt między prof. Penckiem i moimi
pracami kartograficznymi. Penck zwraca uwagę, że w mej „Wojenno-politycznej mapie Polski”
(Księgarnia Polska 1916, Lwów) oparłem przedstawienie polskich stosunków ludnościowych
w Prusach nie na wynikach spisów ludności, lecz na wynikach spisów szkolnych. Zadziwiająco
zgodny z prof. Penckiem w oburzeniu na tę metodę jest „ukraiński anonim” w „Korespondencji
Ukraińskiej” (por nr 6 i 10/11 z 1917 r.), który posługuje się tymi samymi argumentami15. Zaznacza on, że taka metoda nigdy jeszcze nie była stosowana do map etnograficznych. Jest to
całkowita prawda! I smutna to prawda, że nauka musi się taką metodą posługiwać, ale z drugiej
strony jest to prawda pocieszająca, że dało się ową metodę zastosować; na obszarze Rusińskim,
także tam, gdzie istnieje powszechny obowiązek szkolny, metoda taka byłaby całkowicie błędna.
Nie chce się wprost wierzyć, jak taka powaga naukowa i taka sława jak prof. Penck mógł bez
zastanowienia zaryzykować twierdzenie, że wyższy procent Polaków, wynikający ze spisów
szkolnych jest następstwem większej liczby polskich dzieci (…). Jestem w tym szczęśliwym
położeniu, że także po stronie niemieckiej wyrok wydany przez prof. Pencka jest całkowicie
odosobniony. Wśród licznych krytyk dotyczących Atlasu, które dotychczas ukazały się w prasie niemieckiej, pierwsze miejsce zajmuje recenzja dr. Schotte, sekretarza Fr. Neumanna, wydawcy dzieła „Mitteleuropa”. O problemach zaatakowanych tak ostro przez prof. Pencka, pisze
dr Schotte w czasopiśmie „Die Hilfe”, wydawanym przez Neumanna, co następuje „Rozciągnięcie Atlasu (Polski) także na tereny pruskie, a nawet na Śląsk, tłumaczy się ujęciem, temat
„Polska” bowiem obejmuje wiele zagadnień, nie tylko narodowe, społeczne i gospodarcze podstawy problemu polskiego w teraźniejszości, ale również polityczny i kulturalny spadek zjed-

Z całą pewnością tym „anonimem” był S. Rudnicki. Jako były student, spotykał się
z Penckiem w okresie wojny w Lipsku. Prof. Penck widział swój interes polityczny, podsycając
i tak już napięte stosunki pomiędzy Polakami i Ukraińcami na obszarze Wschodniej Galicji.
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noczonego ongiś narodu. Całość jest znakomitym pomnikiem polskiej nauki, szczególnie ważnym przygotowaniem do badań problemu polskiego dla zawodowych i prywatnych polityków”.
Nie wiem czy uda się tajnemu radcy prof. Penckowi i tę różnicę zdań wyjaśnić i uzasadnić
(Chałubińska 1980, str. 24–27).

W tej bardzo obszernej odpowiedzi Penckowi przewija się wyraźnie ironia, z jaką
odnosi się Romer do tendencyjnie przedstawionych argumentów przez niemieckiego
uczonego. Daje też pogląd, z jaką ogromną determinacją „walczył” Romer o powrót
Polski na mapę polityczną Europy i z jakimi problemami musiał się zmagać. Kontakty
z prof. Penckiem pozostały chłodne. Spotykali się w okresie międzywojennym na różnych międzynarodowych gremiach, jednak nigdy już w relacji mistrz i dawny – jeden
z najwybitniejszych – uczeń. Dwie wielkie indywidualności naukowe o ogromnych zasługach i wspólnych zainteresowaniach badawczych rozdzieliła polityka, na usługach
której znalazła się geografia, dyscyplina, której obydwaj poświęcili swoje życie.
Mimo zakazu rozpowszechniania Atlasu poza granicami Austro-Węgier, już
w roku 1917 nielegalnie przemycono Atlas do neutralnej Szwecji, a potem do Międzynarodowego Trybunału w Hadze. W roku 1918 trafił on do Stanów Zjednoczonych,
gdzie został przetłumaczony na angielski, stając się tym samym doskonałym źródłem
informacji o Polsce dla polityków anglosaskich.
Atlas cieszył się wielkim uznaniem samego Franciszka Stefczyka, który publicznie
wyrażał swoją opinię dla wspaniałej, ogromnej pracy wykonanej przez Romera, na jego
zamówienie. W korespondencji Romera zachował się list pisany do Stefczyka 25 lutego 1917 roku, jako odpowiedź na wcześniejszą korespondencję. Z uwagi na niezwykle
kwiecistą formę oraz ogromny ładunek emocjonalny warto przytoczyć jego treść:
Czcigodny Panie! Zaszczyt uczyniony mi Twym „listem otwartym” był mi niespodzianką, naprawdę przerażającą. Oddaję tem wrażeniem dosłownie uczucie, którego doznałem, przeczytawszy nagłówek i podpis listu. Krew mi uderzyła do głowy, gorąco nieprzytomnie miotany
z dnia na dzień nowymi, a tak często niestety uczuciami niepokoju, wyszedłem przez kilka dni
pod wpływem Twego listu, tak wyolbrzymiającego mej pracy zasługi zupełnie z równowagi. Nie
zasłużyłem Czcigodny Panie, tych pochwał, którymi mnie we wszelkiej i czułej miłości sprawy
polskiej obdarzyłeś. Dwa lata bliskiej ze mną styczności winny Cię Panie przekonać, że pracą
podjętą z inicjatywy Twej, z Twoją pomocą materialną i nieustającą podporą moralną, więcej
zyskałem niż dałem. Zyskałem, boś mnie z próżni i rozpaczy rzucił Drogi i Czcigodny Panie
we wir pracy, która mi wróciła wolę i pragnienie życia, boś mi dał wiarę, że pracować warto
i się godzi, boś mnie wyrwał z odrętwienia. A gdy dzięki Twojej tylko pomocy i radzie doszło
do skutku dzieło, które wiarę w potrzebę i pożytek pracy we mnie wskrzeszone, silnie utrwaliło,
czemuż mi impuls dany do czynu i nieustania, czemuż mi go Twym dziękczynieniem podkopujesz? Cieszę się nad wyraz żem spełnił to coś Ty Czcigodny Panie zamierzył. Żem zaufania nie
zawiódł a za to, żeś mi do tej pracy był i nawoływaniem i podporą, zapewniam Cię Drogi i Czcigodny Panie o mej niewygasłej wdzięczności. Całym sercem oddany E. Romer (Rkp B J 212/84).

Emocjonalność tego listu wynikała z pewnością w dużym stopniu z tego, że Romer niezwykle przeżywał konflikt z Penckiem i każde uznanie przyjmował z dużą
wdzięcznością.
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W latach 1916–1918 przebywał Romer we Lwowie, ani na moment nie ustając
w pracy dla Polski. Czas wojny przynosił nowe zaskakujące wydarzenia. Wojska
państw centralnych opanowały ziemie etnicznie polskie, a pod koniec 1916 roku został
ogłoszony manifest dwóch cesarzy (Wilhelma II i Franciszka Józefa I). W myśl jego
założeń miało powstać buforowe państwo polskie z ziem Królestwa Polskiego, włączone do niemieckiej Mitteleuropy. Polacy zamieszkujący Galicję przyjęli ten projekt
z oburzeniem. Romer spontanicznie zareagował słowami: „Otóż to – za ten ochłap
chcą nas kupić!. Musimy dać jasną i ostrą odpowiedź, nie ma czasu do stracenia”.
Z potrzeby chwili powstała wówczas we Lwowie Wojenno-polityczna mapa Polski
(ryc. 72). Z powodu Aktu 5 listopada 1916 roku Romer odrzucił zdecydowanie polityczne koncepcje państw centralnych. Wtedy też, niestety coraz częściej, zaczął wątpić
w możliwość odrodzenia Polski w granicach przedrozbiorowych (Romer Ed.1985).
W roku 1917 roku ukazała się w Krakowie, wydana nakładem Gebethnera i Wolfa,
Polska – ziemia i państwo E. Romera (ryc. 73). Jest to bardziej dojrzały i przemyślany,
w stosunku do prac przedwojennych, wykład koncepcji geopolitycznej Romera. Swoje
poglądy co do pomostowego położenia Polski w Europie uzasadnił, opisując szczegółowo poszczególne elementy środowiska geograficznego. Zdecydowanie nie zgadzał
się z koncepcją Europy Środkowej (Mitteleuropy), uważając ją za wymysł geopolityki niemieckiej. Nie znalazł w niej żadnego uzasadnienia przyrodniczego. Jedność
terytorialną Polski historycznej, jej związki z Litwą i Rusią, widział Romer głównie
w węzłach komunikacyjnych. Na zakończenie swych rozważań napisał:
I cóż dziwnego, że ta różnorodna fizjograficznie Polska, rozwijająca się w stosunku do Rusi
i Litwy względnie spokojnie, wznosiła się, w rezultacie procesów historycznych na najwyższy
stopień kultury; panująca nad wszystkimi drogami Litwy i Rusi zjednoczonej, była przeznaczoną na terytorialnego łącznika tych trzech składowych jednego terytorium fizycznego, a przez
pół tysiąca lat jednego terytorium politycznego?
Terytorium i węzły naturalne, to taka potęga, że nawet mimo odrębności (czy znaczne?) narodów, które terytorium zajmują, muszą znaleźć środki na zgodne współżycie narodów! (Romer
1917, str. 74).

Angielskie streszczenie Polski ukazało się już w 1917 roku w amerykańskim czasopiśmie „Geographical Review” (vol. 4 no 1). Ukazały się też tłumaczenia niemieckie
w Wiedniu i francuskie w Paryżu. Romer cały czas prowadził działalność wydawniczą służącą sprawie polskiej. W okresie 1914–1920 opublikował 30 książek, broszur
i artykułów o Polsce, 2 atlasy i 10 map. Wśród nich na uwagę zasługuje niewielka,
wydana w Krakowie w 1917 roku, książeczka Ilu nas jest (ryc. 74). Swoje opracowania demograficzne, jak też gospodarcze opierał Romer na oficjalnych danych statystycznych państw zaborczych. Na podstawie przeliczeń spisowych ludności polskiej
zamieszkującej terytorium dawnej Polski pod zaborami z lat 1909–1913 oraz danych
szacunkowych dla roku 1914, przy założeniu średniego przyrostu ludności polskiej na
poziomie 16‰ rocznie, wyliczył liczbę Polaków w 1914 roku na 25 995 000 (łącznie
z emigracją 28 155 000).
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Nieprzerwanie przez cały okres pobytu we Lwowie kontynuował rozpoczętą
przed wojną działalność odczytową, budząc zawsze ogromny entuzjazm wśród słuchaczy. Tytuły jego wystąpień były niezwykle wymowne, np. Gdańsk był nasz i będzie
nasz, O polskim morzu, Granice Polski. Tym samym obraz niepodległej Polski przybierał coraz bardziej na wyrazistości (Romer Ed. 1985, Harasimiuk 2002).
Zwycięstwo państw Ententy i koniec wojny, 11 listopada 1918 roku, rozpoczyna
kolejny bardzo ważny etap w działalności politycznej Romera. Zostaje on bowiem
zaproszony przez Romana Dmowskiego, przewodniczącego Komitetu Narodowego
Polskiego uznanego w 1917 roku przez państwa Ententy za namiastkę rządu polskiego
na emigracji, do udziału w konferencji pokojowej w Paryżu. W tym czasie toczyły się
walki polsko-ukraińskie o Lwów. Było to niezwykle gorzkie przeżycie dla Profesora.
Po zdobyciu środków finansowych (fundatorem po raz kolejny był Franciszek
Stefczyk) Romer, wraz z antropologiem Janem Czekanowskim oraz najbliższym
współpracownikiem kreślarzem-kartografem Teofilem Szumańskim, opuścił potajemnie z początkiem grudnia 1918 roku oblężony Lwów i udał się na misję pokojową
do Paryża. Po drodze zatrzymał się w Krakowie i w Warszawie. Uczestniczył tam
w tzw. wiecach galicyjskich. Podczas płomiennych wystąpień przedstawiał Romer złożoną sytuację Galicji Wschodniej, apelując o wsparcie rodaków w walce o odzyskanie
niepodległości Polski.
W Warszawie atmosfera tych spotkań bardzo go rozczarowała. Dostrzegł wówczas wyraźne niezrozumienie problemów Polaków galicyjskich i ich dążeń niepodległościowych ze strony rodaków w zaborze rosyjskim. Po raz pierwszy Romer zobaczył
widmo waśni politycznych na progu odradzającego się państwa (Romer 1989; fot. 23).
Pod koniec grudnia 1918 roku wraz z towarzyszami wyjechał do Paryża, zabierając ze sobą bardzo bogatą dokumentację, która miała być później wykorzystana
w pracach poszczególnych komisji. Prof. Romer został powołany na kierownika Biura Kongresowego, gdzie miały powstawać wszelkie prace kartograficzne dla potrzeb
polskiej delegacji. Pracował również w Komisji Geograficzno-Etnograficznej do spraw
Galicji, był także powołany na eksperta do spraw granic. Uczestnictwo w konferencji wersalskiej związane było z wielkim wysiłkiem. Romer wraz z zespołem pracował
w ogromnym napięciu nerwowym, zwłaszcza że współpraca z Dmowskim nie układała się dobrze. Jako polityk kierował się on zupełnie innymi względami niż Romer,
który na czoło wysuwał sprawy etniczne, kulturowe i gospodarcze. Głos uczonego
o uznanej już renomie światowej nie zawsze był brany pod uwagę. Profesor często
znajdował się w bardzo trudnej sytuacji, otrzymując polecenie wykonania z dnia na
dzień map potrzebnych do prezentacji określonych problemów. Pracował wówczas
bez wytchnienia razem z T. Szumańskim (Romer 1989; fot. 24 i 25).
Każdą przerwę w pracach Komisji wykorzystywał Romer na odczyty i kuluarowe
rozmowy, wszędzie głosząc słowo o Polsce, jej kulturze, historii i narodzie. Uzupełniał
wiedzę polityków uczestniczących w konferencji, odkrywając ich ogromną ignorancję
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w tych sprawach. W Pamiętniku Paryskim pisał o swoich kongresowych rozczarowaniach i rozgoryczeniu. Ubolewał nad tym, że w wielu sprawach mało kto słuchał jego
rzeczowych argumentów, a wszystko sprowadzano do gier politycznych i przypadkowych sytuacji. Bardzo źle ocenił powstanie Wolnego Miasta Gdańska. Był wobec tego
problemu bezradny, nie mogąc się przebić przez targi polityków.
Miał w Paryżu Romer także przyjaciół, którzy byli orędownikami sprawy polskiej.
Należeli do nich m.in.: Robert Howard Lord, profesor Uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych oraz francuski uczony-geograf prof. Emanuel de Martonne.
Prof. Robert H. Lord był doskonałym ówczesnym znawcą historii nowożytnej,
a w sprawach historii i kultury krajów słowiańskich wybitnym autorytetem. W latach 1916–1918 zebrał w Stanach Zjednoczonych bogate materiały dotyczące ziem
polskich w celu zaprezentowania ich na konferencji w Paryżu. Bardzo pomagał mu
w zrozumieniu spraw polskich Henryk Arctowski. Opracował on mapę, na której
przedstawiono miejsca urodzeń wybitnych Polaków. W relacji samego Romera, mapa
ta, opracowana dla amerykańskiej misji pokojowej, miała ogromne znaczenie w uświadamianiu ekspertom, dokąd sięgała Polska (Romer Ed. 1985).
Prof. Lord wygłosił też cykl odczytów poświęconych Polsce. Już po zakończeniu
konferencji pokojowej w Paryżu wygłosił odczyt 20 stycznia 1920 roku w Lowell Institute, którego treść ukazała się drukiem, w cyklu odczytów o konferencji pokojowej,
pod tytułem Some problem of the Peace Conference w Harvard University w 1920 roku.
Wydanie polskie ukazało się we Lwowie dopiero po wojnie w 1922 roku (ryc. 75).
Prof. R.H. Lord wypowiadał się w sprawach bardzo wówczas ważkich dla narodów zamieszkujących Galicję Wschodnią. Uważał, że ziemie te powinny należeć do
Polski. W swoim wnikliwym opracowaniu historyczno-politycznym, uznając liczebną
przewagę ludności ukraińskiej (rusińskiej) we Wschodniej Galicji, napisał:
Poza tem było wątpliwe, czy Rusini byliby zdolni do rządów na tej ziemi. Niemal od 600 lat nie
posiadali państwa niezawisłego a narodowy ich rozwój tak się opóźnił i niedostatecznie rozwinął, że niełatwo było uwierzyć aby już dzisiaj uważać Rusinów za dorosłych do niezależnego
bytu państwowego (Lord 1922, str. 39).

Warto przypomnieć, że wieloetniczna szlachta Rzeczpospolitej doby przedrozbiorowej (taki był wówczas jedyny punkt odniesienia w sprawie odzyskania państwa polskiego) ulegała w ciągu wieków polonizacji. Pojęcie narodu polskiego miało w dobie
demokracji szlacheckiej charakter polityczny a nawet prawny, obejmowało bowiem
wszystkich pełnoprawnych obywateli, cały „naród szlachecki” niezależnie od różnic
etnicznych, religijnych, a nawet lokalnych patriotyzmów. Powszechnie używano wówczas określenia: Gente Ruthenus (vel Lithuanus), natione Polonus. Dopiero Wiosna
Ludów w 1848 roku zapoczątkowała proces budzącej się odrębności narodowej mieszkańców Europy. Wtedy to powstawały pierwsze ruchy narodowościowe wśród ludności ukraińskiej, które rozwijały się żywiołowo w warunkach autonomii galicyjskiej
(Wapiński 1994, Eberhardt 2009).
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Sprawie Polski w tamtym okresie pomogło również dwutomowe dzieło Polska
w kulturze powszechnej z roku 1918. Podobnie jak wcześniejsze wydawnictwa finansowane przez Franciszka Stefczyka razem z publikacjami Romera, miały się przyczynić do rozsławienia Polski i jej powrotu na mapę polityczną Europy. W drugim tomie
wspomnianej publikacji znalazł się rozdział Geografia i podróżnictwo, w którym autorzy E. Romer i S. Pawłowski, z satysfakcją odnotowali fakt ukazania się w Niemczech
w 1917 roku książki o Polsce – Handbuch von Polen wydanej przez Krajoznawczą Komisję
przy Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim. Miała ona na celu zapoznać niemieckie społeczeństwo z bogatym dorobkiem kulturowym Polaków (Harasimiuk 2002).
Wracając do konferencji paryskiej, warto sięgnąć do wspomnień poświęconych
E. Romerowi przez prof. Georgesa Chabot– dyrektora Instytutu Geograficznego
Uniwersytetu w Paryżu, który będąc świadkiem tamtych wydarzeń wraca do nich po
latach:
Poznałem Go w 1919 roku. Przyjechał do Paryża wezwany przez Emanuela de Martonne’a, który przyjaźniąc się z Nim i wielce Go ceniąc zaprosił Go do uczestnictwa w pracach Komitetu
Studiów, związanych z Konferencją Pokojową. Ja jako młody oficer czuwałem nad sekretariatem posiedzeń.
Eugeniusz Romer referował sprawę Gdańska, domagając się wybrzeża od Słupska do Elbląga;
przedstawiał problem Galicji Wschodniej żądając wspólnej granicy z Rumunią. Wyróżniał się
doskonałą znajomością przedmiotu, inteligencją, a także zapałem, z jakim argumentował – gestykulując i wywijając fajką (fot. 24).
Po jego odjeździe podstawą prac stał się Jego atlas. Odegrał on niewątpliwie dużą rolę w sukcesach polskich, jeśli chodzi o rewindykacje – niestety nie wszystkie” (tłumaczenie polskie ze
zbiorów archiwalnych A. Chałubińskiej).

Podczas trwania konferencji urządzono wystawę materiałów dotyczących Polski,
której głównym organizatorem był E. Romer. Z wielką satysfakcją wspominał po latach to, że odwiedził ją również sam marszałek Foch. Pokłosiem prac kartograficznych
wykonanych podczas trwania konferencji paryskiej był Polski Atlas Kongresowy wydany we Lwowie w 1921 roku (Romer Ed. 1985, Mroczko 2010) (ryc. 76).
Prof. E. Romer powrócił z Paryża do Lwowa jesienią 1919 roku bardzo zmęczony.
Pokojową konferencję wersalską nazwał „międzynarodowym targiem”, a podpisywanie
traktatu pokojowego, którego był świadkiem, określił jako „spotkanie zawziętych handlarzy, rabusiów przebranych w stroje gentlemanów”. Po powrocie do kraju nie pozostał obojętny wobec sfałszowanego przez Niemcy plebiscytu na Warmii i Mazurach.
Włączył się też aktywnie w sprawę podziału Śląska, podkreślając znaczenie przemysłu
śląskiego dla gospodarki Polski (Romer Ed. 1985, Romer 1989) (ryc. 77).
Jesienią 1920 roku prof. Romer został powołany w skład polskiej delegacji na konferencję pokojową z Rosją radziecką w Rydze, na której miano ustalić wschodnią granicę
Polski. Jechał tam już z dużym bagażem doświadczeń wersalskich. Miało to zapewne
wpływ na to, że w czasie dyskusji w Biurze Prac Kongresowych był zwolennikiem tzw.
minimalistycznej koncepcji ustanowienia granic Polski, która była bardzo zbliżona do
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linii granicznej proponowanej przez marszałka Focha, z niewielkim tylko odchyleniem
na wschód od linii Curzona i z zatrzymaniem przy Polsce Białegostoku oraz Lwowa
i Okręgu Lwowskiego. Przebieg granicy wschodniej, który był wynikiem długotrwałych
dyskusji, narysował samodzielnie Eugeniusz Romer w nocy z 7 na 8 października 1920
roku. Naniesione na mapie poprawki zaakceptował rosyjski generał Nowicki, zostawiając
na niej swój inicjał H. Kopie tej mapy stały się podstawą do ostatecznego zatwierdzenia
wschodniej linii granicznej. Oryginał mapy sygnowany przez tego rosyjskiego generała
i podpisany przez Romera znajduje się w zbiorach kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej. Profesor doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że przebieg granicy wschodniej
wynikał z przesłanek politycznych i sytuacji wojskowej i może dlatego za najistotniejszy
uznał fakt, że została ona ustalona za obustronną zgodą (Pietrzyk 2004).
Prof. Romer powrócił do pracy na Uniwersytecie Lwowskim w roku 1921 bardzo
wyczerpany. Ogromny wielomiesięczny stres, wywołany aktywnym udziałem w konferencjach pokojowych, bardzo nadszarpnął jego zdrowie, zaczął mieć kłopoty z sercem.
Powrócił zrażony do polityki, której, jak sam mawiał, nigdy nie lubił. Został do niej
wprzęgnięty tylko dla sprawy polskiej. Do Piłsudskiego miał stosunek dość chłodny,
ale nie wrogi, natomiast swoją pracę dla Polski ocenił po latach:
Wiadomo jednak, że jej służyłem w charakterze naukowego pomocnika i wywiadowcy wśród
zagranicznych sfer naukowych. Służyłem Paderewskiemu i Dmowskiemu, i obu Grabskim,
wpierw Władysławowi, potem Stanisławowi, służyłem Korfantemu, okazyjnie Daszyńskiemu
i Bartlowi, a gotów byłem służyć wszystkim, którzy ważyli się – rzecz to ich sumienia – wziąć
losy Polski na swe barki (Romer 1988, str. 115).

4.4. W wolnej Polsce.
Instytut Geograficzny w latach 1921–1930
Przedstawienie dziejów Instytutu Geograficznego w pierwszych dziewięciu latach
wolnej Polski wbrew pozorom nie jest proste. Główny problem polega na właściwej
selekcji bardzo bogatego materiału faktograficznego. Podstawą są publikacje świadczące o bardzo wszechstronnym dorobku Instytutu, jego pracownikach i studentach.
Istnieje kilka opracowań o charakterze wspomnieniowym, są sprawozdania z działalności, bogata korespondencja Eugeniusza Romera oraz materiały archiwalne. Czy
uda się poskładać niejednokrotnie strzępki informacji, często sprzecznych ze sobą,
i odtworzyć atmosferę tamtych niezwykle interesujących, dynamicznych lat? To główne, najtrudniejsze zadanie. Lata dwudzieste nie były przecież spokojne politycznie
w kraju, a system administracyjny dotyczący organizacji życia w różnych dziedzinach
ciągle się kształtował a tym samym zmieniał. To też wpływało na klimat pracy na Uniwersytecie. W roku 1924 Wydział Filozoficzny podzielony został na dwa: Humanistyczny i Matematyczno-Przyrodniczy, przy którym pozostał Instytut Geograficzny.
Natomiast w roku 1927 została wdrożona reforma studiów uniwersyteckich wprowa128
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dzająca dyscyplinę studiów, które kończyły się tytułem magistra (do roku 1926 po zakończeniu studiów otrzymywało się stopień doktora).
Po zakończeniu swoich misji pokojowych Romer powrócił do pracy na Uniwersytecie. Zaangażował się od razu w organizację pracy dydaktycznej i naukowej. Warunki
materialne były nadal bardzo skromne. Od 16 czerwca 1920 roku na etacie asystenta
zatrudniony był August Zierhoffer. Obronił pracę doktorską w roku 1922, której temat
brzmiał Zagadnienia powierzchni poddyluwialnej na ziemiach polskich i był wynikiem
wieloletnich studiów terenowych, przeprowadzanych w niezwykle trudnym wojennym
czasie. Od 1 października 1923 roku otrzymał stanowisko starszego asystenta. Na miejsce Mieczysława Woźnowskiego od 1 października 1922 roku przyjęto, jako młodszego asystenta, Juliana Czyżewskiego. Ponadto, jako lektor kartografii, zatrudniony był
Teofil Szumański. Instytut posiadał też własnego woźnego, Józefa Żużewicza16. Romer
traktował swoich studentów i pracowników jak wielką rodzinę (fot. 26). Te familiarne stosunki były charakterystyczną cechą Instytutu. Dom Romerów był otwarty dla
uczniów i asystentów, gdzie o sprawach Instytutu dyskutowano podczas skromnych
kolacji. Profesor zapraszał wtedy na tzw. kasze, jak nazywał te spotkania. Bardzo ciepło o atmosferze tych pierwszych lat pisze, z pewną dozą humoru, syn Edmund:
Ojciec miał wówczas niespełna 50 lat, ale wyglądał znacznie starzej po okresie morderczej pracy od 1916 do 1919 roku, kulminującej chyba w Paryżu. Dopiero w latach 1921–1922 powrócił
do pełni, wyraźnie odmłodniał. Ojciec wrażliwy na płeć piękną, skory do żartów, swobodny,
zawsze utrzymuje dystans i chyba taką równość w traktowaniu, że „jedynaczki” (tak nazywał
Romer swoje studentki) nie są szarpane uczuciami zazdrości czy krzywdy, a żadna nie liczy
na awans dlatego, że jest blondynką czy brunetką. Zresztą intelekt jest w każdym przypadku
najważniejszym czynnikiem decydującym o bliskości kontaktów i dostępności Profesora. Mam
przed oczyma cały wianuszek dziewcząt czy kobiet z tego okresu (i późniejszego). Gosia Schellenberżanka, córka lwowskiego lekarza, następnie żona Gustawa Zierhoffera, bezkonkurencyjny wzorzec blondynki o cerze tak subtelnej, że każdą niemal myśl, a na pewno każdą emocję
można było odczytać po zmianie barwy od białości po purpurę. Anula d’Abancourt (późniejsza
Koczwarowa), co za romański kontrast w porównaniu z poprzednią, chyba najbliższa sercu
Ojca. A może to mnie się tak zdawało, bo jej żywość, subtelny dowcip i humor zawsze skupiały
moją uwagę. Dziuśka ( Jadwiga) Włodkówna, harcerka, zawsze gotowa do świadczeń, lubiąca
wiele mówić ale i umiejąca słuchać. Stefa Danknerówna jedyna wśród „jedynaczek” pochodząca
z narodu wybranego, ale absolutnie nie dyskryminowana przyjęta przez wszystkich bez żadnych ograniczeń, bardzo ceniona za bystrość i szybkość myśli, czy w końcu Jadzia Zduńczykówna, wysoka, zgrabna, słowiańska dziewczyna, „jedynaczka” szczególnie gotowa do wszelkiej
pomocy, a równocześnie „córka” mojej Matki. Oczywiście to nie jest jeszcze całość tego pełnego
wdzięku wianuszka. Kwiatków przybywało i ubywało. Były też i takie, które choć wplecione
w profesorski wianuszek, umiały zachować pełna niezależność, ostrość widzenia i krytycyzm.

W tamtych czasach zatrudniało się na umowy jednoroczne lub dwuletnie stale przedłużane. Obserwowano częste zmiany kadrowe. A. Zierhoffer, J. Czyżewski i T. Szumański byli
najstabilniejszymi pracownikami Instytutu.
16
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Mam tu na myśli później przybyłą studentkę i doktorantkę, zresztą spowinowaconą z Ojcem
Anielę Chałubińską. Latami całymi odgrywała rolę niezależnego oponenta, nieraz stawiała
trudne i kłopotliwe pytania. Może bardziej wyczuwałem niż znałem relacje Ojca, czasem graniczące z irytacją. Nie był przyzwyczajony do tak otwartych wyzwań z grona swoich uczniów,
nie tylko ze strony dziewczęcego „wianuszka”. Ale było także uznanie i wysokie wartościowanie
ostrości sądów i odwagi ich formułowania. Refleksje Ojca na ten temat były zwykle opóźnione,
a nie natychmiastowe, spontaniczne – były więc racjonalne, syntetyczne, poza emocjonalne.
Pominąłem jeszcze jedną uczennicę i współpracowniczkę Ojca zasługującą na szczególną uwagę, która dla mnie istniała od „niepamiętnych czasów”, a należała do najbardziej Ojcu oddanych i najbliżej z nim współpracujących. Mam na myśli dr Marię Polaczkównę, nadzwyczaj
ruchliwą drobną osóbkę, o żywych oczach, zawsze bardzo skromnie odzianą, znacznie starszą
od reszty „jedynaczek”. Była ona utalentowaną i zapaloną nauczycielką i chyba właśnie w dziedzinie nauczania geografii w najniższych klasach była dla Ojca źródłem inspiracji i pobudzała
do kontynuacji tej działalności, która u Ojca osiągnęła apogeum na przełomie wieków. Była
ona swojego rodzaju autorytetem na terenie Instytutu Geografii. Oczywiście nie brakowało
męskich przedstawicieli grona uczniów Ojca. Mieli oni znacznie większą wagę niż uczennice
czego miarą może być liczba wychowanych profesorów: 1 kobieta i co najmniej 6 mężczyzn. Ale
ci na wieczornych kaszach pojawiali się rzadziej (…). Zazwyczaj męskie spotkanie przy wieczerzy służyło jakiemuś konkretnemu celowi, omówieniu jakiejś sprawy pilnej lub delikatnej,
wymagającej atmosfery domowej poza instytutowej. Nieraz „kasza” kończyła się dłuższą rozmową „przy drzwiach zamkniętych” w pracowni Ojca. Pojawiał się czasem August Zierhoffer,
później (od 1931 roku) następca Ojca w lwowskim Instytucie Geografii, od zarania mej pamięci
łysy jak kolano. Zawsze pogodny, uważnie spoglądający spod okularów, o subtelnym dowcipie,
chyba najwyżej ceniony partner Ojca. Bywał też Julian Czyżewski, po II wojnie prof. geografii
we Wrocławiu. Przynosił wieści z całego świata. Był świetnie poinformowany o wszystkich
lokalnych zdarzeniach, a nad „kaszą” odbywało się przekazywanie tych informacji, które mogły Ojca interesować. Czasem działo się to wyraźnie na jego życzenie. Nie były to oczywiście
donosy, nic z tych rzeczy, ale tematem rozmów był na przykład rozwój nastrojów i poglądów
młodzieży, najnowsze tendencje władz lokalnych czy warszawskich, nastroje wśród ludności
Podola. Podola – bo rodzice Czyżewskiego od kilku już pokoleń gospodarzyli na ładnej chłopskiej posiadłości, we wsi Czerniów, położonej w południowej części Podola zwanej Opolem.
Bywali też limanowscy: Teofil Szumański oraz jego uczeń Józef Wąsowicz, popularnie zwany
Bacą. Szumański, jasnooki miły gawędziarz, ze swym wdzięcznym i pogodnym głosem, zawsze
z jakimś subtelnym podtekstem pesymizmu i niezadowolenia, reprezentował kartograficznorodzinne imponderabilia okresu minionego – zwłaszcza konferencji paryskiej. Ale nie tylko
imponderabilia, bo był jednym z kamieni węgielnych lwowskiej kartografii. Dalszy wspaniały
rozwój romerowskiej kartografii był bez niego nie do pomyślenia. Postacią niezwykle barwną –
choć – niemową – był „Baca”, uczeń Szumańskiego jeszcze ze szkoły powszechnej w Limanowej, rówieśnik mojego brata Witolda, człowiek o atletycznej sile, nieprzeciętnie pracowity
i uzdolniony student geografii i pracownik Instytutu Kartograficznego, wkrótce doktor i docent,
potem prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Choć bywał u nas rzadkim gościem, uważaliśmy
go niemal za członka rodziny. Ojciec swobodnie rozwijający swe myśli, nieraz konkretyzował
pytania pod adresem „Bacy”. Wtedy – bywało – eksplodowała bomba: „Baca” odpowiadał monosylabami, a jeśli wypowiedział jednym tchem pięć słów, to oznaczało, że się rozgadał jak baba.
A co najbardziej zdumiewające – odpowiedzi były celne i pełne (Romer Ed. 1985, str. 214–216).

Bezpośrednie rozmowy, które autorka tego opracowania miała przyjemność przeprowadzać z prof. A. Chałubińską, pozwoliły jeszcze lepiej wczuć się w atmosferę
początku lat dwudziestych, lat przepełnionych entuzjazmem pracy ludzi bez reszty
130

4.4. W wolnej Polsce. Instytut Geograficzny w latach 1921–1930

oddanych nauce, prawdziwych pasjonatów, widzących sens i obowiązek działania
dla odrodzonej Ojczyzny. Romer w tym okresie spełniał, w wybranym przez siebie
zespole uczniów, bardzo ważną rolę: Mistrza-wychowawcy. To on inspirował, będąc
przysłowiowymi „drożdżami intelektualnymi” rzucanymi na właściwy grunt. Wiele
tematów było kontynuacją prac rozpoczętych przed wojną. Styl studiowania i kierowania pracami naukowymi został również w dużym stopniu przeniesiony jeszcze
z czasów galicyjskich. Pozwalał on bowiem na bardzo swobodne studiowanie (ryc. 78).
O tym jak wyglądało kształcenie i studiowanie w Instytucie Geograficznym doskonale
przedstawiła w swoich wspomnieniach – relacjach studentka w latach 1921–1926 Aniela Chałubińska:
Zapis na uczelnię nie był równoznaczny z wejściem do Instytutu. O przyjęciu do pracowni
decydował w znacznej mierze Prof. upatrywał on sobie po prostu młodych entuzjastów nauki,
którzy zdawali się rokować pewne nadzieje. My dwie z koleżanką Ochocką, jedyne zapisane
w tym roku na geografię, dostałyśmy się do pracowni od razu, bez żadnych formalności. Kontakt Ochockiej z Profesorem zaczął się od listu, który napisała do niego po maturze z Warszawy. Rozpoczęła od nagłówka: „Kochany Panie Romerze!” a następnie wyraziła swoje pragnienie… rysowania map. Rychło stała się znakomitą kreślarką-kartografką. Najstarsi z naszych
kolegów Czyżewski i Zierhoffer byli asystentami i wielkimi autorytetami dla nas młodszych.
Za najwyższy autorytet moralny uznana została z czasem najniepozorniejsza i najskromniejsza
z tego grona - Maria Polaczkówna (…). W nowej (Kościuszki 9) siedzibie Instytut Romerowski rozrastał się, niemniej charakter pracowni nie przestał być w pewnym sensie elitarny.
Pozornym paradoksem wydawać się dziś może jej równoczesna otwartość. Dostępu nie ograniczał ani wiek, ani staż pracy, ani specjalność naukowa. W zakładzie romerowskim znalazł się
np. botanik, dr Marian Koczwara, co niewątpliwie wpłynęło dodatnio na poszerzenie badań
regionalnych o aspekt fitogeograficzny. Codzienny bliski kontakt początkujących i dojrzałych
pracowników miał kolosalne znaczenie wychowawcze. Znamienną cechą omawianego okresu
był prawie zupełny brak sformalizowanego systemu studiów przy równoczesnej dyscyplinie
uczących i nauczanych. Brak egzaminu wstępnego, liczba lat studiów nie ograniczona przepisami, roczne programy zajęć niesprecyzowane, w doborze przedmiotów znaczna swoboda.
Rygory egzaminacyjne prawie nie istniały. Wyjątkiem były w ciągu dwu pierwszych lat wykłady
filozofii i psychologii prof. Kazimierza Twardowskiego. Egzamin końcowy u tego wielkiego
uczonego był postrachem studentów całego Wydziału Filozoficznego, w którego skład wchodziła geografia. „Zaliczenia” zajęć geograficznych, np. ćwiczeń czy pracowni, miały formę swobodnie sformułowanych opinii Profesora o danym studencie. Nie przypominam sobie ocen,
wyrażanych stopniami. Pierwszym moim sensu stricte egzaminem była na V roku studiów
obrona pracy doktorskiej. W dowolnej bowiem kolejności można było zdawać egzaminy: doktorski i nauczycielski, nazywany później magisterskim. Zakres ich nie pokrywał się.
Ze wszystkich wykładów najbardziej respektowane były wykłady Romera, jakkolwiek on sam
nie przywiązywał do nich większej wagi. Mógł ich słuchać każdy, kto chciał, z reguły chodzili wszyscy studenci i asystenci. Nie miały one charakteru kursowego, nie powtarzały się, nie
wyczerpywały tematu. Było to raczej wycinkowe traktowanie, omawianie takiego czy innego
problemu, który w danym czasie interesował Profesora, czy na temat którego chciał się on
rozprawić z bieżącymi poglądami. O rozpiętości tematycznej świadczą tytuły wykładów z kilku lat: „Geografia ogólna”, „Wstęp do geografii ogólnej”, „Morfologia”, „Klimatologia”, „Wstęp
do antropogeografii”, „Wybrane ustępy z antropogeografii”, „Kartografia”, „Geografia Polski”,
„Historia geografii”, „Tatrzańska epoka lodowa”, „Alaska”. We wspomnieniach słuchaczy wystę131
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puje często określenie wykładów Romera jako „porywające”, nie brak jednak uwag w rodzaju
„skróty myślowe”, „dygresje”, a nawet „często chaotyczne”. Wykłady były po prostu nierówne, co
pozostawało w związku z silną emocjonalnością Romera. Nie usiłował dostosować treści ani
formy do poziomu słuchaczy. Zmuszał ich do dużego wysiłku, ale słabsi, zwłaszcza początkujący, często się gubili (…). Istotną rolę w edukacji geograficznej odgrywało samokształcenie. Indywidualne polegało na studiowaniu literatury. „Nie wypadało” nie znać, bodaj we fragmentach,
takich utworów zagranicznych jak Davis, de Martonne, Hann, Wojejkow, Brunhes. Formą
kształcenia zbiorowego, było np. przerabianie geografii matematycznej z podręcznika Pencka
– każdy rozdział referował i objaśniał inny pracownik Instytutu. Obowiązywała znajomość bodaj dwu obcych języków, nie licząc łaciny, którą prawie wszyscy znali z gimnazjum. Komplety
z języka angielskiego prowadziła całkowicie bezinteresownie profesorowa Arctowska rodowita Amerykanka. Terenem samodzielnej aktywności studentów było również Koło Geografów.
Program studiów obejmował badania terenowe, kursy, zebrania sprawozdawcze, gromadzenie
bibliografii, organizację odczytów publicznych. Koło posiadało bogaty zestaw instrumentów i
stworzyło własny fundusz stypendialny (…). Bardziej zaawansowanych uczniów zabierał Prof.
na zjazdy i kongresy krajowe i zagraniczne, na których referowali niekiedy swe prace. Zapewniał
im stypendia na pokrycie kosztów. Bywało, że temat własnej pracy badawczej otrzymywał student od Profesora już na I roku. Niektórzy w ciągu studiów opracowywali dwa lub trzy tematy.
Nie przesądzano z góry, który ma stać się pracą doktorską. Jeśli opracowanie okazało się na
poziomie, jeśli wnosiło jakieś novum rzeczowe lub metodyczne, Prof. przyjmował je jako „tezę”.
Samodzielność studenta była znacznie większa niż w czasach późniejszych. Prof. dawał
uczniom maksimum swobody. Nie narzucał. Nie popędzał. Niekiedy skierowywał studenta na
konsultacje do innego profesora, zainteresowanego odnośną problematyką. Prace przedłożone
czytał szybko i dawał zdecydowane oceny. Zdarzało się jednak, że zmieniał opinię po pewnym czasie, gdy po ponownym przeczytaniu rozprawy odkrył w niej wartości nie dostrzeżone
poprzednio. Szczególnie interesujące prace referowano na zebraniach Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, na których audytorium było liczniejsze i bardziej zróżnicowane niż na
repetytoriach (Chałubińska 1983, str. 189–191, Chałubińska 1997).

Repetytoria prowadzone w ramach zajęć były swoistym forum dyskusyjnym. Romer stawiał referującym bardzo wysokie wymagania, nie wolno było czytać z kartki, studentów obowiązywała znajomość najnowszej dostępnej literatury światowej
(ryc. 79). Niezwykle ważną formą kształcenia były wycieczki, organizowano ich wiele
każdego roku akademickiego (fot. 27 i 28).
Tradycją wprowadzoną przez Romera były słynne „herbatki”, zwane po lwowsku
„arbatki” – codzienne spotkania w porach południowych, gdzie już w mniej formalny
sposób omawiano przeróżne tematy, nie zawsze związane z pracą w Instytucie.
Cennym uzupełnieniem wspomnień świadków tamtych czasów są sprawozdania
z działalności Instytutu z pierwszego powojennego roku akademickiego 1921/1922.
Uszczegółowiają one informacje w zakresie jego działalności, potwierdzając jednocześnie rozmach prowadzonych zajęć zarówno na polu dydaktyki, jak i opracowań naukowych. Opracowywano je przecież w bardzo skromnych warunkach lokalowych, przy
niewielkich nakładach finansowych. Przedstawione poniżej sprawozdanie podzielono
na poszczególne działy:
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I. Ćwiczenia dla początkujących – w semestrze zimowym, dwie partie po 4 godziny
tygodniowo, uczęszczało 28 osób. Ćwiczeń było 12. Przerobiono drogą interpretacji map specjalnych m.in.: kontrolę podziałki, rozmieszczenie wysokości względnych, średnie wzniesienie, profile rzek, granicę wiecznego śniegu, górną granicę
lasu. Pomiary długości i powierzchni. Na podstawie materiału częściowo zebranego przez ćwiczących w opracowaniu są następujące tematy:
1. Mapa rozmieszczenia wysokości względnych ( Janina Ochocka),
2. Profile Dniestru jego dopływów (Anna d’Abancourt),
3. Związek między budową geologiczną a gęstością zaludnienia w okolicach
Krakowa ( Józef Sobolski).
II. Pracownia geograficzna. Pracowało stale 16 osób. Wykonywano następujące prace:
1. Morfologia Podniestrza ( Julian Czyżewski),
2. Z morfologii fiordów ( Jadwiga Włodkówna),
3. Granica wiecznego śniegu w Północnej Ameryce ( Józef Wąsowicz),
4. Morfologia powierzchni podyluwialnej w Polsce (August Zierhoffer),
5. Rozmieszczenie jezior niżowych w Polsce (Roman Kurzbauer),
6. Drogi w Polsce w epoce Piastowskiej (Małgorzata Schellenberg),
7. Drogi w Polsce w epoce Jagiellońskiej (Stefania Danknerówna),
8. Fizjograficzne nazwy miejscowości w Polsce ( Jadwiga Zduńczykówna),
9. Rozwój granic państw europejskich ( Jan Rogowski),
10. Szałaśnictwo w Czarnohorze (Mieczysław Woźnowski),
11. Kołłątaj jako geograf ( Józefa Rudnicka-Mękarska).
III.Repetytorium Geograficzne – 2 godziny tygodniowo. Studenci przedstawiali sprawozdania z własnych prac oraz z literatury geograficznej.
IV. Wycieczki oraz prace w terenie. Zajęcia te odbywały się w półroczu letnim. Odbyto
następujące wycieczki:
1. Jednodniowa na Chom (440 m) na krawędzi podolskiej, okolice Bobrki,
2. Dwudniowa wzdłuż krawędzi podolskiej od Przemyśla po Szołomyję,
3. Jednodniowa w okolice Kamienopola (resztki trzeciorzędu na Pobużu),
4. Trzydniowa w Karpaty Wschodnie (okolice Delatyna i Chomiak),
5. Dziesięciodniowa w Góry Świętokrzyskie, łącznie z Instytutem Geograficznym Uniwersytetu Poznańskiego,
6. Siedmiodniowa w Tatry (zlodowacenie Białki i dorzecza).
V. Z robót terenowych
1. 10 osób przeprowadzało w 6 terenach pomiary wzrostu słojów drzewnych,
2. J. Czyżewski opracowywał zdjęcie morfologiczne płd. Podniestrza,
3. A. Zierhoffer zajmował się powierzchnią senonu na krawędzi Podola,
4. M. Woźnowski prowadził badania nad antropogeografią połonin Czarnohorskich.
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W kolejnym roku akademickim 1922/1923 przebieg zajęć dydaktycznych i badań
naukowych Instytutu przedstawiał się następująco:
I. Ćwiczenia dla początkujących – semestr zimowy, 4 godziny tygodniowo, zapisanych osób 20, ćwiczeń odbyto 15, tematy jak w roku ubiegłym. W opracowaniu jest
materiał z następujących ćwiczeń:
1. Górna granica lasów w Alpach szwajcarskich (dr Marian Koczwara),
2. Rozmieszczenie i gęstość osad w Polsce południowej (Michał Janiszewski),
3. Metody pomiarów średniego wzniesienia (Henryk Orkisz),
4. Rytm terenu jako metoda morfologiczna (Stanisław Polański).
II. Pracownia: pracowało 18 osób. Wykańczane były opracowania z roku poprzedniego, nowe tematy były następujące:
1. Wpływ eksploatacji na rozwój drzew (Franciszek Mączak),
2. Izochrony w Polsce przed i po wojnie (Stanisław Borecki),
3. Zejszner jako geograf (Aniela Chałubińska),
4. Wysokość chmur w Tatrach (Aniela Chałubińska),
5. Mapa przemysłu polskiego (Michał Janiszewski, Roman Jacyk),
6. Mapa intensywności ruchu kolejowego w Polsce (Stanisław Polański),
7. Studium nad mapą Ukrainy Beauplana (Roman Jacyk),
8. Gęstość sieci wodnej na Podolu zachodnim ( Julian Czyżewski),
9. Górna granica lasu w Karpatach wschodnich (dr Marian Koczwara).
III. Repetytorium geograficzne – prowadził w zastępstwie prof. Henryk Arctowski –
2 godziny tygodniowo w czasie zajęć interpretowano dzieło Davisa Erklärende Beschreibung der Landformen.
IV Zbiory i czytelnia czasopism – Pracownicy i studenci mieli stały dostęp do zbiorów bibliotecznych Instytutu, redakcji „Prac Geograficznych” oraz kartograficznych Atlasu.
Kompletowanie zbiorów organizowane było głównie drogą wymiany. Wymienić
tu można najważniejsze wydawnictwa kartograficzne i atlasy statystyczne finlandzkie, węgierskie, norweskie, atlas „Timesa”, mapy morskie różnych państw, wszystkie
wydawnictwa Czeskiego Instytutu Geograficznego, wiele wydawnictw wojskowych
instytutów geograficznych: polskiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego. Gromadzono wydawnictwa kartograficzne łotewskie, estońskie, radzieckie i amerykańskie.
Zbiory Instytutu posiadały ponadto 20 tytułów czasopism polskich oraz 45 tytułów
czasopism obcych (w dużej części była to kontynuacja zbiorów Instytutu Rehmana).
Wykłady uniwersyteckie były zupełnie niezależne od organizacji pracy dydaktycznej i badawczej w Instytucie. Ogłaszane były rokrocznie, a ich tematy nie były
w ogóle związane z żadnym obowiązującym programem studiów. Nie limitowano
wykładowcy również ilości godzin. Student sam wybierał interesujący go temat. Rok
akademicki dzielił się na trymestry. W roku akademickim 1921/1922 odbyły się na134
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stępujące wykłady i ćwiczenia z geografii i nauk pokrewnych z geografią: (Romer nie
ogłosił swoich wykładów), prof. H. Arctowski – Klimatologia ogólna, Geofizyka i Ćwiczenia meteorologiczne, prof. Wojciech Rogala – Geologia Polski, Geologia i Ćwiczenia
z geologii, prof. Emil Dunikowski – Wulkanizm, prof. Jan Czekanowski – Antropologia ogólna, Wstęp do etnografii Afryki oraz Ćwiczenia antropologiczne, doc. Adam
Fischer – Kultura ludu polskiego na tle kultury ludów sąsiednich oraz Ćwiczenia etnologiczne dla początkujących.
W roku akademickim 1922/1923 proponowane wykłady i ich tematy wyraźnie się
różniły. Ich program w I i II trymestrze był następujący: prof. Eugeniusz Romer –
Geografia ogólna, lektor Teofil Szumański – Analiza mapy szkolnej, prof. Henryk Arctowski – Klimatologia ogólna, Zmiany klimatu, Geofizyka (glacjologia, oceanografia)
i Ćwiczenia meteorologiczne, prof. Franciszek Bujak – Geografia historyczna jako nauka
pomocnicza historii społecznej i gospodarczej, prof. Emil Dunikowski – Oblicze ziemi,
prof. Wojciech Rogala – Geologia historyczna, Geologia Karpat i – Ćwiczenia geologiczne dla początkujących, prof. Jan Czekanowski – Antropologia ogólna, Antropologia etniczna, Wstęp do biometrii i Ćwiczenia w pracach antropologicznych, doc. Adam Fischer –
Demonologia słowiańska, Ćwiczenia etnologiczne, doc. Teofil Modelski – Ćwiczenia historyczne (Rozbiór i ocena wstępu geograficznego w „Historii Polski” Długosza).
Studenci mogli wybierać wykłady z matematyki, fizyki i filozofii. Te ostatnie, prowadzone przez prof. K. Twardowskiego, cieszyły się największym powodzeniem17.
W indeksie Marii Chelińskiej można odnotować w roku akademickim 1923/1924,
oprócz podanych powyżej, jeszcze wykłady prof. J. Tokarskiego – Minerały skałotwórcze, prof. W. Teisseyre’a – Tektonika Podola i prof. K. Twardowskiego – Główne kierunki etyki naukowej i Sceptycyzm etyczny.
Z zachowanych materiałów archiwalnych z lat 1921–1924 wynika, że sam prof.
Romer był w stałych rozjazdach, związanych ciągle jeszcze z polityką; wyjeżdżał np.
w 1921 roku na Śląsk, pomagając Wojciechowi Korfantemu (ryc. 80). Uczestniczył też
aktywnie w życiu naukowym krajowym i zagranicznym. W związku z tym bardzo
często występował do władz Uczelni o krótsze lub dłuższe urlopy (lodaf/26/5/1637,
1638). Utrzymywał jednak kontakt z Instytutem przez cały czas. Najbardziej zaufanym
asystentem był August Zierhoffer, który składał Profesorowi listowne, dokładne relacje z prac w Instytucie. Zachowana korespondencja z omawianego okresu jak też z lat
późniejszych 1926–1930 to 105 listów, 26 kartek pocztowych oraz cztery widokówki.
Konkluzją prawie wszystkich listów było zdanie We Lwowie idzie robota własnym rozpędem. Wykłady za p. Profesora przejąłem (Rkp BJ 10354).
Wszystkie informacje pochodzą ze sprawozdań zawartych w Archiwum (lodaf) we
Lwowie, jak też ze sprawozdań Instytutu Geograficznego U J K w „Przeglądzie Geograficznym”
(T. IV, 1923). W „Czasopiśmie Geograficznym” (T. II, 1923) zamieszczono wykaz wykładów
w roku 1924/25 natomiast w T. III 1924 wykaz wykładów w roku 1925/26).
17
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Uczniowie i współpracownicy w kwietniu 1923 roku uczcili 30-lecie pracy swojego
Mistrza pięknym podarunkiem. Był nim specjalny zbiór prac Pokłosie Geograficzne dedykowany prof. Romerowi (wydane w roku 1925; ryc. 81).
Pracownicy Instytutu Geograficznego UJK aktywnie uczestniczyli w konferencjach i zjazdach naukowych. Romer nie uznawał biernego wyjazdu na konferencje
swoich uczniów, tzn. bez wystąpienia, przykładał też dużą uwagę do formy prezentacji, nie było mowy o czytanych referatach. Lwowscy geografowie, przestrzegając
zasad wpajanych przez Profesora, na spotkaniach naukowych prezentowali zwykle
efekty swoich badań. Przykładem może być udział dr. Augusta Zierhoffera w zjeździe
w sprawie dyluwium Polski w dniach 12–15 kwietnia 1923 roku w Warszawie, gdzie
przedstawił mapę powierzchni poddyluwialnej Polski i krajów przyległych. Przedstawicielem Lwowa był jeszcze prof. Henryk Arctowski, który mówił o lodach Antarktydy (Lewiński 1924).
W styczniu 1924 roku w Zjeździe Fizjografów Polskich w Krakowie brali także udział geografowie lwowscy. Zjazd był poświęcony organizacji i programowi
badań fizjograficznych w Polsce. Jako delegat Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz jako członek
Komisji Bibliograficznej P A U uczestniczył Romer w Zebraniu Generalnym Międzynarodowej Unii Geograficznej, która miała miejsce w dniach 15–16 kwietnia 1924
roku w Brukseli18. Ta międzynarodowa organizacja utworzona w 1922 roku zrzeszała
państwa, w których istniały państwowe komitety geograficzne. Jednym z głównych
zadań M U G była organizacja cyklicznych światowych kongresów geograficznych.
Polska wówczas nie spełniała jeszcze warunków formalnych, ponieważ nie zorganizowała Narodowego (Państwowego) Komitetu Geograficznego, nad czym Romer
bardzo ubolewał. Jako wizjoner, już wtedy wyraził życzenie, aby Polska w przyszłości stała się gospodarzem Międzynarodowego Kongresu Geograficznego (stało się to
w 1934 roku). Bardzo konsekwentnie zabiegał o to na wszystkich późniejszych międzynarodowych gremiach. Wprowadzenie Polski do światowej nauki było jednym
z jego wielkich marzeń, z którego czynił swoje posłannictwo (Zierhoffer 1967a, Romer 1988).
Narodowy Komitet Geograficzny umożliwiający wejście Polski do Międzynarodowej Unii Geograficznej został powołany jeszcze w tym samym 1924 roku. Zdecydowano, że Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności będzie równocześnie pełnić rolę Narodowego Komitetu Geograficznego. Na jego czele jako
przewodniczący stanął E. Romer, sekretarzem został L. Sawicki. W skład komitetu
weszło 7 przewodniczących sekcji funkcjonujących w ramach Komisji Geograficznej
P A U. Ze Lwowa na kierownika Sekcji Geografii Regionalnej i Podróżnictwa powołano H. Arctowskiego. Powołano Biuro Komitetu złożone z 9 osób (kierownicy sek18
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cji przewodniczący i sekretarz). Na posiedzeniu Biura 5 grudnia 1925 roku ustalono
regulamin.
Z inicjatywą zjazdów międzynarodowych o regionalnym zasięgu, jednoczących
środowiska naukowe wystąpili geografowie czescy i jugosłowiańscy. Na ich czele stanął
znany geograf jugosłowiański Jovan Cvijić. Pierwszy Zjazd Słowiańskich Geografów
i Etnografów miał miejsce w Pradze 4–8 czerwca 1924 roku. Prezesem licznej delegacji polskiej był prof. Romer, który wygłosił referat Epoka lodowa w Tatrach. Cenną naukową inicjatywą podjętą na zjeździe z inspiracji L. Sawickiego, S. Lencewicza
i E. Romera były międzynarodowe badania życia pasterskiego w Karpatach i na Bałkanach. Ogólna atmosfera praskiego zjazdu nie była jednak dobra. Zbiegł się on w czasie
ze sporem granicznym między Polską i Czechosłowacją dotyczącym Spisza i Orawy,
a konkretnie gminy Jaworzyna Spiska (fot. 29). Spór został niepomyślnie rozstrzygnięty dla Polski przez Ligę Narodów w 1924 roku, przyznano ten obszar Czechosłowacji.
Romer po powrocie bardzo krytyczne opinie zawarł w liście do F. Bujaka, skarżąc się
na upolitycznienie obrad, które miały niekiedy niewiele wspólnego z geografią. Pisał
z dużym rozgoryczeniem m.in. o tym, że wzajemny szacunek narodów słowiańskich
może mieć źródła tylko w lepszym obopólnym poznaniu się i zrozumieniu (Rkp B J
10285). Kolejny Zjazd zaplanowano w Polsce na 1927 rok.
Przeglądając dokumenty dotyczące działalności Romera, zdumiewa jego aktywność na wielu innych, nie tylko ściśle naukowych, polach. Jako opiniodawca uczestniczył w tworzeniu Wojskowego Instytutu Geograficznego, zachowując swoje niezależne
stanowisko (Rkp B J 10193 – w sprawie powołania Instytutu Wojskowo-Geograficznego, korespondencja z lat 1920–1921). W roku 1923 ostro sprzeciwił się zgłoszonemu
przez W I G projektowi zapisów do ustawy. W myśl tego projektu właśnie ten Instytut
miałby wyłączne prawo do dysponowania zaborczymi mapami topograficznymi i topograficzno-przeglądowymi aż do skali 1:840 000. Romer uważał ten projekt za bardzo restrykcyjny i hamujący rozwój tak bardzo ważnej prywatnej polskiej kartografii.
Tak jednoznacznie negatywne stanowisko Romera wobec przedstawionego problemu,
psuło w kolejnych latach stosunki między kartograficznymi ośrodkami Warszawy
i Lwowa, zwłaszcza że w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” wszystkie mapy wydawane przez W I G poddawane były ostrej krytyce (Romer 1923b, Pawlak 2004).
Z myślą o uniezależnieniu się kartografii polskiej od zagranicznej (głównie kartografii niemieckiej) i stworzeniu polskiej oryginalnej szkoły kartograficznej, założył
Romer w 1921 roku własny Instytut Kartograficzny. Był on organizacyjnie niezwiązany z Instytutem Geograficznym, lecz stale z nim współpracujący, głównie w zakresie
rozwiązań koncepcyjnych. Większość uczniów Romera współpracowała z Instytutem
Kartograficznym im. E. Romera.
Bardzo żywo zaangażował się też Romer w tym okresie w sprawy kształcenia nauczycieli, wychodząc z inicjatywą utworzenia we Lwowie geograficznych studiów dla
nauczycieli geografii uczących w seminariach nauczycielskich. Wysłał w tej sprawie pi137
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smo do Ministerstwa WR i O P 27 czerwca 1923 roku. Proponował 3 letnie szkolenie
składające się jednego kursu rocznego i dwóch jednomiesięcznych w kolejnych latach.
Szkoły polskie posiadały ogromne braki dobrze wykształconych kadr. Tak przygotowane szkolenie na uniwersytecie stwarzało możliwość szybszego wyrównania wykształcenia, zanim pojawią się pierwsi powojenni absolwenci studiów uniwersyteckich. Program kursów był bardzo bogaty i wszechstronny, opracowany przez samego Romera.
Zajęcia prowadzili pracownicy Instytutu. Osobą, na której spoczywał główny obowiązek organizacyjny kursów, był dr J. Czyżewski. Odbyły się dwa cykle rocznych kursów
1923/1924 i 1925/1926. Kursy te rozpoczęły się 17 października 1923 roku (Rkp B J 10318).
Środowisko nauczycieli geografii, potrzebowało organizacji, która umożliwiłaby
wymianę doświadczeń, a jednocześnie byłaby formą dokształcania się. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie nie był zainteresowany sprawami
geografii szkolnej. W istniejącej sytuacji grupa osób zaangażowanych w sprawy szkolnictwa, na czele której stanęli profesorowie: S. Pawłowski, E. Romer ze środowisk uniwersyteckich oraz Juliusz Jurczyński – nauczyciel geografii szkół średnich w Łodzi, powzięła myśl utworzenia organizacji, która skupiałaby nauczycieli geografii w szkołach
wszystkich szczebli. Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Geografii zwołano
w Łodzi w dniach 4–5 czerwca 1922 roku, na którym powołano do życia w ramach istniejącego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (T N S W) Zrzeszenie
Polskich Nauczycieli Geografii (Z P N G). Miało ono rozwijać swoją działalność w sekcjach geograficzno-dydaktycznych przy poszczególnych regionalnych kołach T N S W.
Przewodniczącym łódzkiego zjazdu był J. Jurczyński. Na zjeździe podjęto decyzję
o wydawaniu czasopisma przeznaczonego dla nauczycieli geografii. Wybrano też zarząd, na czele którego stanął prof. Eugeniusz Romer (Czyżewski 1960).
Wprawdzie Romer nie uczestniczył osobiście w obradach zjazdu, ale odczytany
został jego list powitalny nadesłany na ręce przewodniczącego – Juliusza Jurczyńskiego, którego talent dydaktyczny i organizacyjny był bardzo wysoko ceniony przez
Romera. We właściwej sobie górnolotnej, młodopolskiej formie wystosował przesłanie, w którym zwracał uwagę na olbrzymią rolę geografii jako przedmiotu nauczania
w szkołach w wychowaniu obywatelskim wdrażającym młodzież do myślenia o państwie:
Państwo jako najbardziej skomplikowany obraz relacji między człowiekiem a ziemią, w swej
najbardziej istotnej treści może być jedynie na drodze nauki geografii pojętem, poznanem. Żaden przedmiot nauczania nie wiedzie tak głęboko a zarazem tak naocznie w tajniki powodzenia i niepowodzenia państwowego, nie rzuca tak jasnych prospektów na słabe i silne strony
organizmu państwowego a więc i nie budzi tak rozumnych myśli dla kierunków ekspansji państwowej jak geografia (Romer 1923a, str. 3–5).

Kolejny II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Geografii zaplanowano we Lwowie.
Romer, oprócz zajęć na Uniwersytecie, rozwijał we Lwowie działalność wydawniczą, której poświęcony zostanie osobny rozdział.
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Jako prezes Rady Nadzorczej Książnicy-Atlas fundował stypendia dla najzdolniejszych studentów, znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Decydował o nich sam jako przewodniczący Rady Nadzorczej spółki akcyjnej „Atlas”.
Z dostępnych dokumentów odnotowano, że stypendystami byli w roku 1922/1923: Józef Wąsowicz, Julian Czyżewski, Franciszek Mączak, Roman Jacyk, Aniela Chałubińska, Artur Jurewicz. W piśmie z dnia 18 października 1922 roku do dziekana Stanisława Ruziewicza w sprawie stypendiów, Romer ubolewa nad tym, że nie może zatrudnić
Anieli Chałubińskiej na etacie ze względu na powiązania rodzinne. Uważa ją za jedną
z najzdolniejszych studentek, pisząc że: „to tęga głowa” (Rkp B J 214/2)19.
W roku 1924 w funkcjonowaniu Instytutu zaszły istotne zmiany. Nastąpiła kolejna zmiana adresu. Budynki dawnego Sejmu Galicyjskiego uchwałą Rady Miasta,
zostały przyznane Uniwersytetowi w maju 1920 roku. Instytut Geograficzny otrzymał tam nową siedzibę już w 1922 roku. Nie spieszono się jednak z przeprowadzką
(fot. 30). W rezultacie Senat Akademicki zwrócił się do Romera 3 kwietnia 1924 roku
z prośbą, aby dla dobra Uniwersytetu „raczył przenieść Instytut w pierwszych dniach
lipca” (lodaf/26/5/1638; ryc. 82).
W odpowiedzi E. Romer wystosował pismo do Senatu w tej sprawie, prosząc
o większą powierzchnię. Uzasadnia to tym, że dotychczas Instytut posiadał 324 m2,
a musi oddać 185 m2 (Rkp B J 10384). Należy przypuszczać, że część zbiorów Instytutu A. Rehmana pozostawała w dalszym ciągu przy ul. Długosza 1.8. Trudno dziś
jest jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię. Za przeprowadzkę odpowiadał A. Zierhoffer, który 5 sierpnia 1924 roku pisał list do Romera do Zakopanego. Informuje
w nim o zagwarantowaniu przez Senat dalszych 3 pokoi oraz mieszkania dla służącego. Zapewnia, że zgodnie z poleceniem Profesora, Instytut przeprowadzi się jeszcze
w najbliższym tygodniu. Wspomina też o pieniądzach (175 zł), które zostały przyznane przez Komisję Fizjograficzną na prace badawcze (ryc. 83). Powiadamia też
o szczęśliwym powrocie z wycieczki po Dniestrze i o zebraniu obfitego materiału badawczego. Była to jedna z bardziej fascynujących wycieczek Instytutu. Spływ łodziami
po Dniestrze trwał 21 dni w lipcu 1924 roku od Halicza do okopów Trójcy Świętej.
Inicjatorem i kierownikiem spływu był Julian Czyżewski. Wyprawę zorganizowano
wspólnie z Kołem Geograficznym szlakiem Wincentego Pola dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy jego śmierci. Dobijano do brzegu kilka razy w ciągu dnia i każdy
z siedmiorga uczestników (studenci i pracownicy) zbierał materiały do własnych badań. Obserwacjami objęto wtedy dno i zbocza doliny Dniestru, dolne odcinki prawych
i lewych dopływów rzeki oraz przyległej wierzchowiny. Owocem wyprawy było kilka
Aniela Chałubińska (1902–1998) – wnuczka Tytusa Chałubińskiego była spowinowacona z Romerami przez rodzinę swojej matki, której brat, Roman Kamiński był mężem siostry
Romera, Janiny.
19
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znakomitych publikacji lwowskich geografów zawartych później w „Pracach Geograficznych” wyd. przez E. Romera (zostaną szerzej omówione w kolejnych rozdziałach
tej książki). Botaniczne obserwacje prowadził dr Marian Koczwara. Natomiast zoolog
Jan Noskiewicz wspólnie z Romanem Kuntze opracowali świetną zoogeografię Podola (Zierhoffer 1968, Chałubińska 1983).
Nowy rok akademicki 1924/1925 Instytut Geograficzny rozpoczął już w nowej
siedzibie, na trzecim piętrze w ogromnej oficynie dawnego Sejmu Galicyjskiego, przy
ul. Kościuszki 9. W bliskim sąsiedztwie otrzymał siedzibę Instytut Geofizyki prof.
Henryka Arctowskiego, z którym Instytut Geograficzny miał najsilniejszą współpracę naukową i dydaktyczną. W Instytucie od 3 stycznia 1925 roku obowiązki demonstratora przejął jeszcze przed obroną pracy doktorskiej Henryk Teisseyre (pracował
w Instytucie do 31 sierpnia 1927 roku). Wtedy też nastąpiły zmiany organizacyjne
w strukturach Uniwersytetu. Instytut Geograficzny znalazł się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym natomiast Instytut Antropologiczno-Etnograficzny oraz
Etnologiczny współpracujący z geografami w zakresie geografii człowieka znalazł się
na Wydziale Humanistycznym (fot. 31–32).
Dorobek naukowy Instytutu w tym przełomowym roku akademickim przedstawiał się następująco: opublikowano 11 prac, 8 prac było na ukończeniu, 10 prac było w
toku, powstało 6 prac kartograficznych, 6 opracowań z zakresu geografii szkolnej, nie
licząc kilkunastu drobnych notatek i sprawozdań. Pracownicy Instytutu drukowali
jeszcze, oprócz wydawnictw redagowanych w Instytucie, w „Kosmosie”, oraz w „Przyrodzie i Technice”. W roku tym, oprócz ww. wyprawy po Dniestrze miały miejsce inne
wycieczki: tygodniowa do doliny Seretu, pięciodniowa na Polesie łodzią motorową po
wodach Piny, Prypeci i Seretu oraz 7 jednodniowych wyjazdów w najbliższą okolicę.
Wycieczki studenckie Instytutu Geograficznego na ogół nie miały charakteru badawczego. Spełniały natomiast cel dydaktyczny, uczyły obserwacji zjawisk, ich opisu
i wydobyciu z nich cech charakterystycznych oraz wyszukiwania związków pomiędzy
nimi. Ważna była też umiejętność stawiania problemów, które nasuwały się podczas
obserwacji danego zjawiska (Zierhoffer 1923; tab. 1).
Istotnym wydarzeniem w działalności Instytutu Geograficznego była organizacja
w dniach 7–8 marca 1925 roku, wspólnie z Instytutem Kartograficznym E. Romera,
Ogólnopolskiego Zjazdu w Sprawie Kartografii Szkolnej. Inicjatorem i głównym organizatorem był prof. Romer. Ta dwudniowa konferencja została poświęcona mapie
i jej zastosowaniu w szkole. Do Lwowa przyjechali wszyscy najważniejsi przedstawiciele żywo związani z dydaktyką geografii: Juliusz Jurczyński, Gustaw Wuttke,
Stanisława Niemcówna, Jerzy Smoleński, Stanisław Pawłowski. Przedstawicielami
gospodarzy byli: Maria Polaczkówna, Antoni Dudryk i Wilhelm Pokorny. Obrady
odbywały się w Instytucie Geograficznym. Poruszano sprawę Atlasu Województw, którego pomysłodawcą był J. Jurczyński. Omówiono też stan przygotowań do redakcji
Atlasu Powszechnego. Uczestnicy konferencji zwiedzili także zakłady kartograficzne.
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W dniach 1–9 kwietnia 1925 roku odbył się pierwszy po wojnie Kongres MUG
w Kairze. Uczestniczyła w nim duża delegacja polska, na czele której stał prof.
H. Arctowski. Profesora E. Romera nie było w Kairze, miał za to szczegółowe relacje,
krytycznie oceniające zarówno stronę organizacyjną Kongresu, jak też poziom naukowy prezentowanych referatów (Czyżewski 1960).
Zupełnie niespodziewanie na progu nowego etapu w dziejach Instytutu Geograficznego, w wirze działań organizacyjnych na wielu polach samego Profesora jak i jego
zespołu, Romer 16 czerwca 1925 roku zwrócił się pismem do Ministerstwa W R i O P
o przeniesienie go w stan spoczynku, motywując to złym stanem zdrowia i zmęczeniem (lodaf/25/5/1638; ryc. 84). Wywołało to ogromną konsternację wśród władz
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Postanowiono przekonać wówczas prof.
Romera o tym, żeby wycofał pismo do Ministerstwa i przeszedł na roczny urlop od
zajęć dla poratowania zdrowia. Romer uzyskał taki urlop, na którym przebywał przez
rok akademicki 1925/1926. Pismo nie wyszło z Wydziału, a oryginał został zwrócony
Romerowi. Dokument podpisał Dziekan prof. Stanisław Loria. W tej sytuacji pewien
ratunek dla dydaktyki w Instytucie widział Romer w sprowadzeniu do Lwowa z Poznania prof. Stanisława Pawłowskiego na jeden trymestr 1925 roku (Rkp B J 10376).
Nie wiadomo, czy do tego doszło.
W nowej sytuacji Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego inspirowana
przez prof. Romera, wystosowała z początkiem nowego roku akademickiego 1926/1927
pismo do Ministerstwa W R i O P w Warszawie opatrzone tytułem Unormowanie sił pomocniczych przy Katedrze i Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie (Rkp B J 213/159). Było to obszerne sprawozdanie z dotychczasowej działalności Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem roku akademickiego 1925/1926. Celem
pisma było wskazanie na pilne potrzeby kadrowe w bardzo prężnie rozwijającym się
Instytucie Geograficznym. Starania o stanowisko adiunkta czyniła bez rezultatu Rada
ówczesnego Wydziału Filozoficznego już wcześniej (pismo z dnia 13 czerwca 1923 roku
do Ministerstwa W R i O P). Tym razem sprawa stała się bardzo nagląca ze względu
na zapowiadane przez prof. Romera przejście na emeryturę w najbliższym czasie.
Instytut nie mógł pozostać bez opieki naukowej. Habilitacje dwóch pracowników były
planowane w niedalekiej przyszłości.
Sytuację Instytutu Geograficznego przedstawiono, podając najistotniejsze dane
statystyczne. Zwrócono na wstępie uwagę na rozległą współpracę z blisko 100 towarzystwami naukowymi, redakcjami, instytucjami geograficznymi i kartograficznymi
w kraju i za granicą. Związane było to z prowadzeniem szerokiej korespondencji (1500
numerów w jednym tylko roku 1925/1926). Ogromne obciążenie stanowiły też prowadzone w Instytucie prace redakcyjne. Do roku 1926 ukazało się 8 tomów „Prac Geograficznych” oraz 12 zeszytów „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”. Od tomu IV redakcja „Czasopisma Geograficznego” przeniesiona została do Lwowa. W styczniu 1926
roku z inicjatywy Romera powstał we Lwowie Oddział Towarzystwa Geograficznego,
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Tabela 1.
Wykaz wycieczek geograficznych prowadzonych przez E. Romera (wg M. Nowak 1995)
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którego Zarząd znajdował się w Instytucie. W dniach 2–3 maja tego samego roku
odbył się we Lwowie II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Geografii. Omawiano na nim
palące problemy geografii szkolnej i uchwalono, że Zrzeszenie Polskich Nauczycieli
Geografii zostanie samodzielnym towarzystwem o zasięgu krajowym. Konsekwencją tego było przeniesienie Zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Geografii do Instytutu
Geograficznego we Lwowie (Romer 1926). Swoje miejsce w Instytucie miał również
Zarząd Lwowskiego Oddziału Towarzystwa Krajoznawczego. Gdyby nie wydatna
dotychczasowa pomoc towarzystw naukowych a przede wszystkim firmy wydawniczej Książnica-Atlas, która finansowała naukowe i kartograficzne prace Instytutu
Geograficznego, jak również pełna poświęcenia współpraca wszystkich pracowników
Instytutu, tak rozwinięta działalność na wielu polach w ogóle nie byłaby możliwa. Było
to wystarczające uzasadnienie dla wzmocnienia kadrowego Instytutu. Dzięki Książnicy- Atlas Instytut rozporządzał 5 stypendiami dla wybitnych studentów. Stan kadrowy
był jednak bardzo skromny, ograniczony do zaledwie 3 etatów: profesora zwyczajnego, starszego asystenta, młodszego asystenta i jednej demonstratury z tzw. ryczałtu.
Sytuacja dotycząca działalności dydaktycznej i naukowej Instytutu Geograficznego
w roku akademickim 1925/1926 przedstawiała się następująco: w ćwiczeniach geograficznych uczestniczyło 71 osób w trzech grupach, w ćwiczeniach kartograficznych
58 osób w dwóch grupach. Oprócz tego Instytut liczył 25 stałych współpracowników
na poziomie wyższym. O intensywności pracy świadczyła liczba 4 rygorozów i 7 obronionych dysertacji doktorskich.
Wiele miejsca w działalności Instytutu zajmowała współpraca ze środowiskiem
nauczycielskim. Od lipca 1925 do czerwca 1926 roku zorganizowano z inicjatywy
Ministerstwa W R i O P dwa kursy dokształcające dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich oraz jeden kurs z inicjatywy Lwowskiego Kuratorium Szkolnego. Ciężar organizacyjny i merytoryczny spoczywał głównie na barkach
pracowników pomocniczych Instytutu. Prace naukowe podejmowane w Instytucie
wymagały zawsze wielu lat studiów opartych na pracy terenowej bądź kameralnej.
W omawianym roku akademickim podjęto też studia nad geografią gospodarczą
Polski. W oparciu o bogate materiały zgromadzone przez Ministerstwo Kolei wybrano kilka tematów, które mogłyby w przyszłości zostać wykorzystane w państwowej
polityce gospodarczej.
Ta obszerna petycja wystosowana do Ministerstwa w Warszawie została pozytywnie rozpatrzona i Instytut otrzymał etat adiunkta już w roku akademickim 1927/1928
dla dr. J. Czyżewskiego. Zdecydowano tym samym, że przedstawiony dorobek Instytutu Geograficznego we Lwowie w latach 1921–1926 zasługiwał na uznanie i wsparcie.
Prof. Romer stopniowo zaczął się wycofywać głównie z pracy dydaktycznej na
Uniwersytecie. Świadczyły o tym liczne podania o urlop od zajęć dydaktycznych.
Praktycznie na stałe nie wrócił już Profesor do dydaktyki (lodaf/26/5/1637).
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Nie oznaczało to jednak braku zainteresowania i uczestnictwa w życiu Instytutu
i Uniwersytetu. Z dużą krytyką ze strony Profesora spotkał się wówczas przygotowywany projekt istotnych zmian w programach i organizacji studiów geograficznych na
Uniwersytecie.
Propozycja reformy została przedstawiona na posiedzeniu Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 26 lutego 1926 roku; referował przewodniczący komisji prof. H. Arctowski. Reforma miała bowiem uporządkować system studiowania,
wprowadzając plan programu studiów, który nie obowiązywał dotychczas. Czteroletnie studia miały być zakończone dyplomem magistra, a doktorat stanowił kolejny
etap kariery naukowej. Romer uważał, że będzie to bardzo niekorzystne dla geografii. Poproszono wówczas prof. Romera o przygotowanie i opracowanie konkretnego
projektu studiów magisterskich. Nie ma jednak dowodów na to, że Romer miał swój
udział w opracowaniu wprowadzonego do realizacji w 1927 roku programu studiów
i egzaminów. Przewodniczący komisji, prof. H. Arctowski odpowiadał za zebranie
uwag i przygotowanie zaprezentowanego niżej dokumentu (lodaf/26/9/18).
Plan studiów i egzaminów magisterskich na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Magisterium z zakresu geografii
I rok studiów
Wykłady:
Geografia matematyczna – 3 godziny tygodniowo – I trymestr,
Geografia ogólna – 3 godziny tygodniowo przez 2 trymestry (II i III),
Mineralogia i petrografia – kurs ogólny – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Meteorologia z elementami klimatologii – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Geologia ogólna i stratygrafia – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Matematyka dla przyrodników z elementami geometrii wykreślnej – 5 godzin tygodniowo
przez 3 trymestry,
Główne zasady nauk filozoficznych.
Ćwiczenia:
Repetytorium geograficzne – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia kartograficzne – 4 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia meteorologiczne – 4 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia z mineralogii i petrografii – 2 godziny tygodniowo przez 3 semestry,
Ćwiczenia z matematyki dla przyrodników – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry.
Egzaminy:
Geografia matematyczna,
Meteorologia i klimatologia,
Główne zasady nauk filozoficznych (egzamin należało zdać w ciągu 4 lat studiów, termin
wybierał student).
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II rok studiów
Wykłady:
Geografia regionalna – 3 godziny tygodniowo - I trymestr,
Geografia regionalna Polski – 3 godziny tygodniowo przez 2 trymestry,
Geologia regionalna – 1 godzina tygodniowo przez 3 trymestry,
Antropologia ogólna lub Etnografia ogólna – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Geografia roślin lub Geografia zwierząt – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry.
Ćwiczenia i wycieczki:
Wycieczki geograficzne – 4 godziny tygodniowo przez 1 trymestr,
Ćwiczenia geograficzne – 4 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Repetytorium geograficzne – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia geologiczne – 4 godziny tygodniowo przez 2 trymestry (I i II),
Wycieczki geologiczne,
Ćwiczenia z antropologii lub etnografii – 2 godziny przez 3 trymestry.
Egzaminy:
Geografia ogólna,
Geografia regionalna Polski (pisemny i ustny),
Geologia regionalna,
Podstawy geografii roślin lub „Podstawy geografii zwierząt,
Etnografia w zarysie lub „Antropologia.
III rok studiów
Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich:
Wycieczki geograficzne – 4 godziny tygodniowo w I trymestrze,
Repetytorium geograficzne – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Pracownia geograficzna – 12 godzin tygodniowo przez 3 trymestry.
Grupa A – Kartograficzna
Wykłady i ćwiczenia:
Geomorfologia – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Geometria wykreślna – 4 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia z geometrii wykreślnej – 4 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Astronomia matematyczna – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry.
Egzamin:
Matematyka (pisemny i ustny).
Grupa B – Morfologiczna
Wykłady i ćwiczenia:
Geomorfologia – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Wykład specjalizacyjny z geologii – 1 godzina tygodniowo przez 3 trymestry,
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Pracownia geologiczna – 12 godzin tygodniowo przez 3 trymestry,
Geofizyka – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia z geomorfologii – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Wycieczki geologiczne.
Egzamin:
Geografia regionalna.
Grupa C – Klimatologiczno-hydrograficzna
Wykłady i ćwiczenia:
Geomorfologia – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Fizyka doświadczalna – 5 godzin tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia z fizyki doświadczalnej – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Geofizyka – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia z geofizyki – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry.
Egzamin:
Fizyka doświadczalna albo Geofizyka.
Grupa D – Antropogeograficzna
Wykłady i ćwiczenia:
Antropogeografia – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Geografia gospodarcza – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia z geografii gospodarczej – 4 godziny tygodniowo przez 3 trymestry.
Do wyboru następujące przedmioty:
Historia kultury i gospodarcza,
Ekonomia, Statystyka,
Socjologia,
Ćwiczenia do podanych wykładów.
Egzamin:
Jeden przedmiotów do wyboru:
Historia kultury i gospodarcza, Ekonomia, Statystyka, Socjologia.
IV rok studiów
Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów tak jak na III roku.
Grupa A – Kartograficzna
Geodezja i topografia – 4 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia z geodezji i topografii – 4 godziny tygodniowo przez 2 trymestry i 8 godzin
tygodniowo przez 1 trymestr.
Egzamin:
Kartografia (pisemny i ustny).
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Grupa B – Morfologiczna
Wykład specjalizacyjny z geografii – 1 godzina tygodniowo przez 3 trymestry,
Wykład specjalizacyjny z geologii – 1 godzina tygodniowo przez 3 trymestry,
Pracownia geologiczna – 12 godzin tygodniowo przez 3 trymestry,
Wycieczki geologiczne”.
Egzamin:
Geomorfologia.
Grupa C– Klimatologiczno-hydrograficzna
Wykład specjalizacyjny z geografii – 1 godzina tygodniowo przez 3 trymestry,
Klimatologia lub Hydrografia – 3 godziny tygodniowo przez 3 trymestry,
Ćwiczenia z klimatologii lub Ćwiczenia z hydrografii – 4 godziny tygodniowo przez
3 trymestry.
Egzaminy:
Klimatologia lub Hydrografia.
Grupa D – Antropogeograficzna
Wykład specjalizacyjny z geografii – 1 godzina tygodniowo przez 3 trymestry,
Statystyka – 2 godziny przez 3 trymestry,
Ćwiczenia ze statystyki – 2 godziny tygodniowo przez 3 trymestry.
Egzamin:
Antropogeografia lub Geografia ekonomiczna (egzamin pisemny i ustny).
Dopuszczenie do egzaminu na stopień magistra filozofii w zakresie geografii mogło nastąpić dopiero po zdaniu wszystkich obowiązkowych egzaminów przewidzianych programem. Temat pracy magisterskiej uzgadniany był natomiast z promotorem
odpowiadającym za specjalizację. Termin składania egzaminów zawodowych, rygorozów
(doktoratów) według starych zasad Ministerstwo przedłużyło do 30 czerwca 1932 roku.
Jednak nowych studentów, którzy zapisali się na studia w roku akademickim 1926/1927
obowiązywał już wprowadzony, zreformowany program studiów (Plan studiów… 1927).
Czteroletni przedstawiony program studiów był przemyślany. Student otrzymywał gruntowną wiedzę. Podział na specjalizacje był zupełną rewolucją w dotychczasowym kształceniu geografów. Dużo miejsca zajmowały w nim nauki pomocnicze jak:
geologia, matematyka, fizyka. Wyraźną lukę stanowił jednak brak przedmiotów pedagogicznych oraz związanych z dydaktyką geografii.
Romer, przebywając na urlopie dla poratowania zdrowia w roku akademickim
1925/1926, nie wyłączał się z życia akademickiego ani publicznego. W lipcu 1925 roku
reprezentował Lwów na XII Zjeździe Polskich Lekarzy i Przyrodników w Warszawie.
Bardzo przeżył przewrót majowy 1926 roku, krytycznie odnosił się do życia politycznego w wolnej Polsce. Dawał temu wyraz w licznych bieżących publikacjach komen147
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tujących wydarzenia. Emocjonalnie też reagował na to, co działo się w polskim środowisku geograficznym. Romer nigdy nie stał z boku. Nigdy też nie był „letni” w swoich
osądach. Był osobą bez wątpienia charyzmatyczną, wywołującą bardzo różne reakcje
wśród swoich adwersarzy z różnych środowisk (Brzozowski 1989, Mroczko 2010).
O angażowaniu się Romera w życie naukowe i społeczne może świadczyć list pisany przezeń do ówczesnego Ministra WRiOP, przyjaciela, prof. Antoniego Sujkowskiego, geografa ekonomicznego, w którym poruszał nurtujące go bieżące problemy.
Palącą wówczas sprawą była nominacja Mieczysława Limanowskiego na kierownika Katedry Geografii w Wilnie. Dyskusja na ten temat, w której Romer brał udział,
trwała od roku 1922. Profesor miał własną, niezależną wizję co do obsadzenia tego
nowego ośrodka geograficznego. Wymiana służbowej korespondencji w tej sprawie
zaprezentowana została w pracach Wójcika (1992) i Harasimiuk (1998). Romer był
tu osobą rozgrywającą, a jego postawa wobec ówczesnego środowiska geograficznego
była niezwykle opiniotwórcza. W końcowej fazie starań o Katedrę dla Limanowskiego, prof. Bronisław Rydzewski poprosił gorąco Romera, w liście z 10 lipca 1926 roku,
o interwencję ministra Sujkowskiego w sprawie przyspieszenia tej nominacji profesorskiej. Było to impulsem do napisania przez Romera listu do Ministra W R i O P. Oto
obszerne jego fragmenty. Pisany był 10 sierpnia 1926 roku w Zakopanym w willi „Atlas”,
a zaczynał się od słów:
Panie Ministrze! Drogi Przyjacielu! (…) Pragnąłem od razu dać wyraz mej radości i nadziei,
a zarazem przekonania, że lepiej w tej mierze stać się nie mogło. Jesteś pierwszym polskim
Ministrem Oświaty, który ze szkołą miał żywy i wszechstronny kontakt, a o Twojej bezbrzeżnej uczciwości i charakterze najlepsze zawsze miałem wyobrażenie (…). Dlaczego nie pisałem od razu do Ciebie nie wiem. Być może byłem umęczony i pragnąłem wytchnienia. Teraz
już dawno o takiej niemądrej zapomniałem tęsknocie i pracuję pełną parą. Doświadczywszy
już przez szereg lat, że we Lwowie życie codzienne mnie doszczętnie zjada, postanowiłem tu
w Zakopanem napisać swą książkę o tatrzańskiej epoce lodowej, nad którą wszak kilka lat życia
przed wojną strawiłem… i robota jest na najlepszej drodze. Korekty drukującego się zeszytu II
Atlasu Powszechnego, poświęconego krajom Europy, dopełniają miary mych zajęć tzw. wakacji
Znów bym przeto nie miał ani czasu ani woli nagabywania Ciebie, gdyby się nie naskładało
spraw parę.
Przedstawię je po porządku interesu:
1. Z Wilna alarmują sprawę nominacji Limanowskiego profesorem geografii. W tej sprawie
mój osobisty pogląd jest następujący: Limanowskiego uważam za człowieka istnej łaski Bożej,
który może być chlubą każdego Uniwersytetu a swą podnietą do badań może w każdej większej szkole geograficznej nieocenione oddać usługi. Dlatego proponowałem Go na profesora
geografii w Warszawie. Nie stało się, a sadzę z wielką dla Warszawy szkodą. Dziś sadzę nie ma
dla Limanowskiego w Warszawie miejsca bo kombinację Lencewicz-Limanowski trudno sobie
wyobrazić. Także we Lwowie przy dobrze urządzonym Instytucie, przy wielkim zespole odpowiednio przygotowanym byłby Limanowski nieocenionym. Wobec tego, że ja już najdalej jeden
semestr a już najwyżej dwa swą katedrę zatrzymuję, trudno by Mu było technikę roboczą we
Lwowie zdobyć. Moim zdaniem najlepszą kompanię tworzyłby Limanowski do spółki z Pawłowskim lub ze Smoleńskim. O tym możemy mówić jednak przy całokształcie spraw katedr
geografii. We Wilnie jest moim zdaniem, Limanowski najmniej stosowny, nie ma tam bowiem
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ani Instytutu ani szkoły. Ale trudno, zaangażowano Go, jest człowiekiem pierwszorzędnym
i nie można Go zostawić na bruku. Wszak już nominacja Limanowskiego była u Prezydenta do
podpisu. Przegrupowanie da się dokonać później.
Druga sprawa natury daleko ogólniejszej dotyczy sprawy programów geografii w polskiej szkole. Jest nie do wiary, ale odpowiada to istocie rzeczy, że geografia stała się w nowej szkole polskiej w Polsce niepodległej kopciuszkiem, zepchniętym do rzędu ostatniego.
Z doświadczeń światowych o roli geografii w wychowaniu obywatelskim i państwowym przyjęto tezę stricte sensu, a wcielając ją w program 7-mio klasowej szkoły powszechnej, sądzono,
że sprawie się najlepiej posłuży, bo wiadomości jej i z nich wypływające korzyści uczyni się
wspólną własnością całego narodu.
Pomysł cudowny, gdyby w ogóle nas stać było na szkołę 7-mio klasową powszechną, jako też
gdyby nie tylko przygotowanie dzisiejszego nauczycielstwa powszechnego a nawet przygotowanie przyszłych nauczycieli via seminaria nauczycielskie temu zadaniu dorosły. Ostatnia regulacja programów seminariów nauczycielskich dokonana została pod znakiem nie tylko redukcji
geografii, ale nawet pod znakiem podtrzymania wszystkich stron ujemnych dotychczasowych
programów. Pan wizytator Piekarski gotów powiedzieć iż stało się to za współudziałem moim,
a przynajmniej moich ludzi – dr. Czyżewskiego, ale niech doda, że nam położył nóż na gardle
zasłaniając się decyzją p. Ministra Grabskiego. Ja wiem, że Dr Czyżewski już nie chciał nawet
z p. Piekarskim mówić i tylko ustąpił na moje nalegania…już jestem za stary i miękki!
Ale nie dosyć tego, Ministeria nasza, stojąc na stanowisku powyższej doktryny, uważały, że
roli geografii w wychowaniu obywatelskim i państwowym stało się za dosyć, obcięły geografię
w ogólnokształcących szkołach średnich wprost do cna.
Zapewniam Cię, Drogi Przyjacielu, że sprawa ta nie przestaje mnie nigdy trapić a tylko ciągłe
wstrząsy i zawieruchy, które państwo przechodzi nie pozwalają mi się w tym kierunku skupić,
bo też i stany, które przeżywamy nie budzą nadziei by można podczas nich czegoś w sprawach
publicznych organicznego dokonać, a nie mniej działa i pociecha, że owe stany są przemijające
(…). Ale dziś jestem najlepszej myśli, że za Twojego kierownictwa szkołą polską, coś rozstrzygającego się w dziedzinie programów szkolnych stanie i, że przystępując do regulacji i prostowania roli geografii w wychowaniu polskim nie zechcesz mnie pominąć i do współpracy mnie
powołać raczysz. Kładąc Ci Drogi Przyjacielu te sprawę na sercu oczekuję Twych zarządzeń ze
spokojem (…). W pierwszych dniach maja odbył się we Lwowie Zjazd Nauczycieli Geografii,
który zgromadził delegatów z 80 (sic!) miast polskich.
Powzięliśmy kilka rezolucji, po rozleglej i interesującej dyskusji. Wypadki majowe tak wszystkich zaabsorbowały, a później brakło czasu na publikacje przed wakacjami. Jak byś się zapatrywał na delegację Zrzeszenia Nauczycieli Geografii, którą bym do Ciebie we wrześniu (a może
wcześniej;!) z rezolucjami poprowadził (Rkp B J 213/81).

Skutek był pozytywny i Limanowski otrzymał Katedrę od 1 października 1926 roku.
Bardzo ważnym wydarzeniem był udział pracowników Instytutu w przygotowaniu II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów, który odbywał się w Polsce
w dniach 2–12 czerwca 1927 roku (fot. 33). O terminie i zasadach organizacji zjazdu
dyskutowano 6 listopada 1926 roku na posiedzeniu Biura Komisji Geograficznej AU
w Krakowie. Zadecydowano wtedy, żeby geografom lwowskim przydzielono referaty
terminologiczne: prof. Romerowi z zakresu glacjologii i kartografii, prof. A. Zierhofferowi zagadnienia dotyczące form dolinnych.
Zjazd miał charakter objazdowy na trasie Katowice–Poznań–Gdynia–Warszawa–Wilno–Lwów–Borysław–Zakopane–Kraków. Do Lwowa jego uczestnicy do149
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tarli 8 czerwca. Zwiedzili wystawę kartograficzną urządzoną w Instytucie, wysłuchali
28 wystąpień (referaty i krótkie komunikaty) z różnych dziedzin geografii, przygotowanych przez pracowników Instytutu Geograficznego U J K. W przewodniku zjazdowym znalazło się 5 referatów ze Lwowa (Kronika U J K 1926/1927). Główny ciężar organizacyjny, jak też redakcja materiałów zjazdowych, spoczywał na barkach sekretarza
zjazdu, prof. Ludomira Sawickiego. Było to ogromne zadanie, z którego organizatorzy
wywiązali się znakomicie. W Zjeździe uczestniczyło 416 osób z 12 państw, zgłoszono
324 referaty.
Prof. E. Romer jako przewodniczący wygłosił powitalne przemówienie otwierające Zjazd w Warszawie. Mówił o najważniejszych zadaniach jakie stoją przed geografią:
Zjazdy geografów i etnografów słowiańskich są naturalną potrzebą, wynikającą wprost z tego,
że nauka jest wszędzie narodową. Z natury więc rzeczy wynika, że Słowianie powinowaci duchem, dojdą przy swej współpracy do rezultatów i prędzej i łatwiej, a być może i do wyników
innych indywidualnych. Oto myśl, która się stała źródłem inicjatywy jednego z największych
umysłów świata słowiańskiego, śp. Jovana Cvijića (…). Ale nie brak i troski, która jednak czyni
Zjazdy nasze szczególniej upragnionymi. Tą troską jest ujawniająca się tendencja zniżkowa dla
roli geografii w wychowaniu narodowym. Tendencja ta jest niebezpieczną. Wszak geografia to
nauka o ziemi. Ziemia z narodem to duże składowe części każdego państwa. Ziemia jest składnikiem ważniejszym. Naród może emigrować, ziemia jest nietykalną. Te oto i tym podobne
relacje są treścią przewodnią geografii, która tedy zarówno jako nauka jak też jako przedmiot
nauczania jest oddana na usługi państwa i dobitnie apeluje do interesów państwowych (…).
Geografia nie może być czystą geografią, musi być także geopraktyką. Studiujcie Słowianie
nie tylko wasze sentymenty i kulturę, ale i wzajemne relacje geograficzne – wskażcie drogi do
ekonomicznego, politycznego wykorzystania tych relacji dla wzajemnego dobra i ekspansji –
a wtenczas geografia zyska na pewno podporę wszystkich państw słowiańskich – Takim życzeniem kończę me powitanie (Rkp B J 212/1).

Wydarzeniem bardzo istotnym dla dalszego rozwoju Instytutu był przeprowadzony w czerwcu 1927 roku przewód habilitacyjny dr. Augusta Zierhoffera. Sprawozdanie Komisji dla sprawy habilitacji dr. Augusta Zierhoffera, w skład której wchodzili
profesorowie: J. Siemiradzki, E. Romer, H. Arctowski, W. Rogala, J. Tokarski i S. Loria dopuszczający kandydata do dalszych stadiów habilitacji zostało przedstawione
27 czerwca 1927 roku (ryc. 85).
Jako rozprawę habilitacyjną dr A. Zierhoffer przedłożył publikację Północna krawędź Podola w świetle rzeźby powierzchni kredowej (Prace Geograficzne T. IX 1927).
W obszernym referacie sylwetkę naukową habilitanta przedstawił prof. Romer, zwracając uwagę na rozległość jego zainteresowań, ogromną wiedzę, talent dydaktyczny
i niezwykłą kulturę osobistą. Te wszystkie zalety osobowości dr. A. Zierhoffera zjednywały mu uznanie wśród studentów i współpracowników. Wiele prac naukowych
w Instytucie powstawało już tylko pod jego kierunkiem. Swoje doświadczenia pedagogiczne doskonalił, pracując także od 1922 roku w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego. Romer zwrócił uwagę również na to, że A. Zierhoffer jest przedstawicielem pokolenia, któremu okres młodości i studiów zaburzyła okrutna wojna. Swoje obserwacje,
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dotyczące powierzchni poddyluwialnej na ziemiach polskich, prowadził z przerwami
w latach wojny. Na wartość tych badań dokończonych na początku lat dwudziestych,
których owocem była rozprawa doktorska, zwrócił Romer szczególną uwagę, pisząc:
Oceniając wszakże to studium pragnę podkreślić, że sam problem metodyczny opracowania
map powierzchni poddyluwialnej i podtrzeciorzędowej został przez p. Zierhoffera rozwiązany
nieporównanie lepiej, niż przez geologów warszawskich a w różnicach poglądów, tak jaskrawo uwydatnionych w obu studiach na ten sam temat, nastąpiło dzisiaj niewątpliwe wyrównanie w tym jednak kierunku, że geologowie warszawscy przychylili się do poglądu Zierhoffera,
t.z. do poglądu, że młode ruchy epejrogeniczne wywarły wielki wpływ na ukształtowanie podłoża dyluwialnego i powierzchni, dzisiejsze natomiast poglądy na rozmiary erozji glacjalnej uległy znacznej redukcji. Godzi się wreszcie nadmienić, że na mapie Zierhoffera znajduje się po
raz pierwszy kartograficzna demonstracja garbu scytyjskiego, którego syntezę dopiero później
stworzył Cz. Kuźniar (lodaf/26/5/2036).

Przedstawiona rozprawa habilitacyjna była także wynikiem długich żmudnych
badań, które pochłonęły 5 sezonów letnich. Romer podkreślił, że właściwie dopiero ten zebrany materiał stworzył podstawę do naukowej dyskusji o problemach paleogeograficznych i współczesnej morfologii Podola. W dyskusji praca znalazła się
pod ostrzałem krytyki ze strony geologów, spośród których najwięcej uwag miał prof.
J. Siemiradzki. Prof. H. Arctowski, podkreślając wartość pracy zauważył, że jest to
już w zwyczaju lwowskich geologów krytycznie odnosić się do badań geografów. Nie
miało to wpływu na ostateczną decyzję dopuszczenia Zierhoffera do dalszych etapów
przewodu. Decyzją Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U J K we Lwowie z dnia 30 czerwca dr August Zierhoffer został habilitowany, jako docent geografii na tym Wydziale. Zatwierdzenie z ministerstwa nadeszło 27 listopada 1927 roku.
Tym samym w Instytucie Geograficznym przybył samodzielny pracownik naukowy
(lodaf/26/9/54; ryc. 86).
W roku akademickim 1927/1928 od 1 stycznia 1928 roku dr August Zierhoffer
przejął obowiązki docenta. Instytut otrzymał też etat adiunkta, na który przeszedł
J. Czyżewski, demonstratorami byli Henryk Teisseyre i Adam Malicki. W kolejnych
latach 1928–1930 dodatkowo zatrudnieni zostali Franciszek Uhorczak i Romuald
Niewiarowski. Odszedł natomiast z zespołu Henryk Teisseyre. Prof. Romer w roku
akademickim 1929/1930 przebywał na urlopie. Na uwagę zasługują prace terenowe prowadzone w okresach wakacyjnych, ich tematy to: 1) Rozmieszczenie starych żwirów
w prawym podkarpackim dorzeczu Prutu, 2) Morfologia doliny Łomnicy, 3) Morfologia okolic Mikołajewa, 4) Morfologia doliny Wieprza w obrębie Roztocza.
Opracowane w roku akademickim 1929/1930 przez współpracowników Instytutu
i studentów izochrony miast wojewódzkich oddano do Komisji Usprawnienia Administracji Państwowej przy Prezydium Rady Ministrów. Praca ta dała podstawę do dyskusji nad reorganizacją podziału wojewódzkiego państwa. Bogaty też był dorobek w tym
okresie prac wydrukowanych, oddanych do druku lub będących w opracowaniu. Podano łącznie 63 pozycje oraz 15 opracowanych map. Wycieczki geograficzne, które miały
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miejsce w tym okresie to: tygodniowa na Pokucie (ostatnia uniwersytecka wycieczka
Romera ze studentami i pracownikami), 15-dniowa na Pokucie Karpackie i Karpaty,
14-dniowa do Poznania i na Pomorze (Kroniki U J K 1928–1930; fot. 34, ryc. 87).
Po raz drugi Lwów gościł nauczycieli geografii z całej Polski. W dniach 27–29 maja
1928 roku odbył się III Ogólnopolski Zjazdu Nauczycieli Geografii, sekretarzem zjazdu był dr J. Czyżewski (fot. 35). Do Lwowa przyjechało 550 osób. Pracownicy Instytutu przygotowali 7 referatów. Był to bardzo ważny zjazd, który zgromadził nauczycieli
geografii ze wszystkich typów szkół w Polsce. Podkreślano rolę geografii w ogólnym
i obywatelskim wychowaniu młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji. Uczestnicy
zjazdu wystosowali Memoriał do Ministra W R i O P oraz uchwalili 37 rezolucji, m.in.
w sprawie zawodu geografa w świetle uznania doniosłości i potrzeby rozwoju kultury
geograficznej w Polsce20.
Duże znaczenie dla Instytutu Geograficznego U J K miał udział polskiej delegacji
pod przewodnictwem prof. E. Romera w Kongresie Międzynarodowej Unii Geograficznej w Londynie i Cambridge w dniach 14–25 lipca 1928 roku. Z Polski zaprezentowano pięć referatów, w tym dwa z ośrodka lwowskiego. Prof. Romer miał wykład
O stosowaniu metody szraf w nowoczesnej kartografii. Będąc przeciwnikiem tej metody,
wyraził ubolewanie, że jest ona jeszcze stosowana w niektórych poważnych, nowoczesnych wydawnictwach (przytoczył Międzynarodowy Atlas Włoski). Dr M. Polaczkówna wygłosiła referat Zmiany klimatyczne w Polsce od XV do połowy XVII wieku. Zjazd
londyński był doskonale zorganizowany, pewne zastrzeżenia budził jednak poziom referatów. Na Walnym Zebraniu Unii Geograficznej ustalono, że kongresy geograficzne
wymagają przebudowy, powołując kilka komisji do badań określonych problemów tematycznych. Polska miała odpowiadać za cztery komisje: 1. Komisja typów osadnictwa
wiejskiego – prof. Pawłowski, 2. Komisja teras plio i plejstoceńskich – prof. Lencewicz,
3. Komisja wahań klimatycznych – dr Polaczkówna.
Prof. Romer, mając upoważnienie polskiego rządu, czynił starania o to, aby kolejny Kongres odbył się w Polsce. Tu wystąpiły pewne komplikacje, ponieważ ubiegli
go Francuzi, planując kolejny kongres w Paryżu w 1931 roku. Romer usiłował przeforsować uchwałę, aby następny Kongres w 1934 roku odbył się w Polsce. Nie pomogło
powołanie się na świetnie zorganizowany II Zjazd Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce przed rokiem. Statut Unii nie przewidywał bowiem ustalania miejsca
Kongresu na dwa terminy naprzód. Była to w pewnym sensie porażka dyplomatyczna
Romera, dla którego wprowadzenie nauki polskiej na forum światowe było jednym
z istotnych celów (Loth 1928).
Pełny tekst Memoriału do Ministra oraz Rezolucje uchwalone na III Ogólnopolskim
Zjeździe Nauczycieli Geografii we Lwowie zamieszczony jest w „Czasopiśmie Geograficznym”
T. VII, 1929, str. 175–187.
20
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Jesienią, 3 października 1928 roku, środowiskiem akademickim wstrząsnęła wiadomość o nagłej, przedwczesnej śmierci wybitnego polskiego profesora geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Ludomira Sawickiego. Romer i Sawicki nie byli od dawna
w najlepszych stosunkach, które w ostatnich latach potęgował konflikt na polu kartografii. Romer publicznie zwracał uwagę na to, że wydawanie map, przede wszystkim
szkolnych, taniej za granicą, podcina rozwój polskiej kartografii i godzi w interesy państwa. W tym procederze uczestniczył m.in. prof. Sawicki (Mazurkiewicz-Herzowa
1966).
Nad grobem uczonego wygłosił Romer płomienne przemówienie, w którym odrzucając wszelkie osobiste urazy podkreślił zasługi tego wielkiego geografa. Warto
przytoczyć te słowa:
Sawicki pracował nie tylko nad pomnożeniem, on swą osobą działał nad naprawieniem polskiego imienia. Za dalekimi morzami wśród najróżnorodniejszych obcych kultur, w sferach
interesów wielkich narodów kolonialnych pojawienie się Sawickiego obalało opinię o polskim
romantyzmie i płaczliwym sentymentalizmie. On swą postacią pokazał światu Polaka męskiego, woli żelaznej i o pełnym rozmachu czynie (Gotkiewicz 1967, str. 432).

Jeszcze tego samego miesiąca dziekan Wydziału Filozoficznego U J, prof. Władysław Semkowicz zwrócił się do prof. Romera z propozycją przejścia do Krakowa
i przejęcia kierownictwa Instytutu Geograficznego. Prof. Romer rozważał poważnie
możliwość opuszczenia Lwowa, stawiając określone warunki. Korespondencja w tej
sprawie pomiędzy dziekanem a Romerem trwała dwa miesiące. W końcu 12 grudnia 1928 roku Romer przesłał oficjalne pismo, w którym definitywnie zrezygnował
z przejścia do Krakowa (Rkp B J 2121). Problem ten został szerzej przedstawiony przez
Jackowskiego i Sołjan (2009).
Postępowanie Romera w sprawie objęcia przez niego kierownictwa Instytutu
Geograficznego na UJ, w sytuacji planowanego przejścia na emeryturę i stopniowego
wycofywania się z działalności na Uniwersytecie Jana Kazimierza, było mało przejrzyste i trudno też było zrozumieć jego rzeczywiste zamiary.
Rok akademicki 1929/1930 był rokiem przełomowym w dziejach Instytutu U J K.
Romer definitywnie podjął decyzję o emeryturze. Prowadzona była jednak intensywna działalność naukowa. Jesienią 1929 roku rozpoczęto procedurę habilitacyjną
dr. J. Czyżewskiego. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 13 października.
Na kolejnym posiedzeniu 28 października ustalono komisję, w skład której weszli profesorowie: E. Romer, H. Arctowski, J. Tokarski, W. Rogala i Z. Weyberg (ryc. 88).
Kolokwium habilitacyjne, na którym prof. Romer jako referent przedstawił dorobek
i sylwetkę habilitanta, odbyło się 6 listopada 1929 roku (ryc. 89). Jako rozprawę habilitacyjną J. Czyżewski przedstawił publikację Z historii doliny Dniestru (Prace Geograficzne T. X 1928). Przedmiotem studiów była dolina Dniestru na odcinku Rozwadów–Halicz, jako odcinek przejściowy pomiędzy regionem Błot Samborskich
a Dniestrem Jarowym. Największym atutem pracy było wykonanie zdjęcia geomorfo153
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logicznego, niewykonywanego do tej pory. Metoda ta pozwoliła dokonać analizy historycznych cyklów rozwoju krajobrazu podolskiego. Wszystkie prace geomorfologiczne
Czyżewskiego wiązały się w jedną całość, dotyczącą zagadnień historii krajobrazu
Podniestrza, Podola i Pokucia. W dziedzinie antropogeografii Czyżewski wykonał
przy współpracy 50 studentów, pracujących pod jego stałym nadzorem, opracowanie dotyczące izochron Polski. Ważną cechą dr. J. Czyżewskiego była pomysłowość
i ogromny talent organizacyjny. Przejawiał się on głównie w prowadzeniu kursów dla
nauczycieli oraz czynnym udziale w Ogólnopolskim Zrzeszeniu Nauczycieli Geografii
i w Lwowskim Towarzystwie Geograficznym. Na podstawie przebiegu kolokwium
dopuszczono jednogłośnie Czyżewskiego do dalszych stadiów przewodu. Pismo do
Ministerstwa W R i O P, w sprawie zatwierdzenia habilitacji i dopuszczenia dr. Czyżewskiego do wykładania na Uniwersytecie w charakterze docenta geografii, wyszło
z uczelni 10 grudnia 1929 roku. J. Czyżewski został zatwierdzony jako docent geografii
od 16 stycznia 1930 roku. Podczas trwania procedur habilitacyjnych Czyżewski otrzymał urlop od 1 listopada 1929 do 31 sierpnia 1930 roku na wyjazd za granicę w celach
naukowych (lodaf/26/5/2074; ryc. 90).
Do najważniejszych osiągnięć naukowych 1929 roku można śmiało zaliczyć ukazanie się drukiem długo oczekiwanego dzieła Romera Tatrzańska epoka lodowa (Prace
Geograficzne T. XI, 1929). Romer pracę tę opatrzył wzruszającą dedykacją:
Pamięci Ojca Mego Edmunda Jelita z Chyszowa Romera, starosty nowotarskiego w latach
1883–1886, który mię uprowadził w świat tatrzańskich uroków a tym samym rozstrzygnął
o moim życiowym przeznaczeniu tę pracę poświęcam.

Ukazanie się tej obszernej rozprawy, liczącej 186 stron, bogato ilustrowanej i udokumentowanej było swoistym ukoronowaniem fascynacji Romera morfologią glacjalną
jeszcze z okresu przedwojennych studiów alpejskich. Badania przerwane czasem wojny kontynuował i uzupełniał Profesor od roku 1923. Był zmęczony i w pewnym sensie
wypalony problematyką, uważał jednak za swój obowiązek wobec nauki opublikowanie rezultatów swoich badań. Tatrzańska epoka lodowa była pierwszą tego rodzaju pracą w literaturze geograficznej. Oddając do rąk czytelnika swoje dzieło, Romer zdawał
sobie sprawę z tego, że nie jest ono pod względem naukowym idealne. Stawiając szereg
nierozwiązanych przez siebie problemów, jak sam stwierdził, otworzył pole działania
dla młodych naukowców. W swej pracy udowodnił, że epoka lodowa w Tatrach miała
zupełnie inny charakter, chronologię i rytm, które były właściwe tylko temu górotworowi i nie miały związku z epoką lodową w Alpach. Wyróżnione przez niego cztery
zlodowacenia tatrzańskie H-1, H, H+1,H+2 były zupełnie inne, niż Günz, Mindel,
Riss i Würm. Zebrał też przekonujące dokumenty, dowodzące bezsilności erozyjnej
lodowców oraz ich roli konserwującej (fot. 36 i 37). Uwydatnił też udział młodych
ruchów tektonicznych w morfogenezie glacjalnej Tatr (Mazurkiewicz-Herzowa 1966,
Zierhoffer 1967a).
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Entuzjastyczną opinię o pracy Romera wyraził J. Szaflarski (1957, str. 334):
Wyniki badań geomorfologicznych Romera w Tatrach stanowią trwałą pozycję nauki polskiej
mimo ich nie we wszystkich punktach zgodności z wynikami późniejszych badań. Gruntowne
opanowanie problematyki naukowej, świetna znajomość tego trudnego terenu i olśniewające
bogactwo myśli, które napotyka czytelnik tego wielkiego dzieła, stwarzają atmosferę zupełnie
wyjątkową. Dzieło tej miary mógł napisać tylko uczony odpowiedniej klasy, który poznał dogłębnie i ukochał te jedyne w swoim rodzaju góry.

Tatrzańska epoka lodowa stanowiła ostatnią geomorfologiczną rozprawę Romera
opartą na badaniach terenowych.
Pod koniec roku 1929 Romer uzyskał urlop na cały rok akademicki 1929/1930,
po którym nie wrócił już do pracy na Uniwersytecie. Zastępstwo w Instytucie przy
dwóch urlopowanych samodzielnych pracownikach pełnił doc. dr August Zierhoffer.
Dużym sukcesem zespołu Instytutu Geograficznego U J K był udział 14 osób
w III Zjeździe Słowiańskich Geografów i Etnografów w Jugosławii w dniach 4–17
maja 1930 roku (fot. 38). Wielki geograf jugosłowiański, pomysłodawca zjazdów, Jovan
Cvijić zmarł w tym samym roku, nie doczekawszy rozpoczęcia obrad. Geografowie
jugosłowiańscy poprosili wówczas prof. Romera o objęcie przewodnictwa zjazdu witając go słowami Wy nasz Cvijić. Był to piękny gest świadczący o wielkim szacunku do
polskiego geografa, chociaż wbrew panującemu obyczajowi, który oddawał przewodnictwo gospodarzom (Czyżewski 1960).
Ze Lwowa wygłoszone zostały 22 referaty, na łączną ilość 45 zgłoszonych z całej Polski. Na wydatki związane z uczestnictwem w zjeździe Romer otrzymał zasiłek
z Ministerstwa w kwocie 1000 złotych (lodaf/26/5/1637).
Jednym z ważniejszych wystąpień był referat Romera, w którym przedstawił
on wyniki studiów nad hipsometrią powierzchni globu, oparte na nowych materiałach kartograficznych, a przez to wyraźnie różniące się od dotychczasowych danych
w opracowaniach Albrechta Pencka (Kronika U J K 1929/1930).
Z dużą dozą uszczypliwości w stosunku do lwowskich wystąpień na Zjeździe
odniósł się prof. Lencewicz (1930). Napisał, że kilka referatów wygłoszonych przez
uczniów Romera było powtórzeniem i rozwinięciem w detalach głównego referatu.
Wygłaszali je młodzi, nieznani naukowcy na zasadzie „co badać”, „jak badać”. Nie wzbudziło to według niego zainteresowania słuchaczy.
Z wydarzeń krajowych warto odnotować aktywne uczestnictwo lwowiaków:
A. Zierhoffera i J. Wąsowicza w posiedzeniach Komisji dla Usprawnienia Administracji Państwowej w Warszawie w grudniu 1929 i lutym 1930.
Jako przedstawiciel polskich środowisk naukowych uczestniczył prof. Romer
w obchodach 100-lecia Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie
w dniach 21–23 października 1930 roku.
W Archiwum Lwowskim zachowała się większość dokumentów związanych
z pierwszymi powojennymi absolwentami Instytutu pod kierownictwem prof. Rome155
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ra. Warto przytoczyć ten dorobek dydaktyczny w porządku chronologicznym. Poza
pozycją dotyczącą A. Zierhoffera zawarty on został w Księdze Rygorozalnej założonej
1 stycznia 1925 roku obejmującej wykaz doktoratów do roku 1928 (lodaf/26/15/1003).
Wykaz pozostałych rozpraw i prac dyplomowych (magisterskich) przygotowanych
pod kierunkiem E. Romera (pozycje 16–19) znalazł się w innych dokumentach.
1. August Zierhoffer – rozprawa doktorska, której promotorem był prof. E. Romer obroniona jako pierwsza najprawdopodobniej wiosną 1922 roku, Przyczynek
do znajomości powierzchni poddyluwialnej i utworów dyluwialnych ziem polskich (lodaf/26/4/1195). Praca ta ukazała się pod nieco zmienionym tytułem Zagadnienia
powierzchni poddyluwialnej na ziemiach polskich (z 4 mapami, profilami i wykresami)
w roku 1925 w zbiorze Pokłosie Geograficzne.
2. Julian Czyżewski – obrona doktoratu 19 kwietnia 1925 roku, Gęstość sieci wodnej
na Podolu, promotor – prof. Eugeniusz Romer, recenzent – prof. Wojciech Rogala.
Oto fragmenty recenzji Romera:
Praca oparta jest o bogaty materiał kartometryczny, którego niewiele analogii znajduje się
w dotychczasowej literaturze. Analiza łącznie z dyskusją daje wiele interesujących wniosków.
Najistotniejsze to stwierdzenie relacji pomiędzy gęstością sieci a stanem czy stadium rozwoju
krajobrazu. Ten jedyny choćby wniosek stawia pracę autora na wyżynie zupełnie pozytywnego
i wartościowego przyczynku naukowego. Dlatego to, mimo, że i opis metody i brak publikacji surowego materiału, są ujemną stroną tej dysertacji, ponieważ wątpliwości stąd wynikające
są tylko natury formalnej (praca była wykonana w Instytucie Geograficznym i wielokrotnie
kontrolowana) należy ją w całości ocenić jako bardzo dobrą”. Z kolei prof. W. Rogala napisał:
„Przyłączam się do powyższej oceny. Niewątpliwie, gdyby dołączono do pracy materiał, gdyby
styl był sprawniejszy rozprawa zyskałaby wiele.

3. Małgorzata z Schellenbergów-Zierhofferowa – obrona doktoratu 27 kwietnia 1925 roku, Drogi komunikacyjne w Polsce w świetle historiografii, promotor – prof.
E. Romer, recenzent – prof. F. Bujak. Ocena Romera była bardzo pozytywna:
Prace autorka rozpoczęła w burzliwe dni listopada 1918 roku bez naukowej opieki wgryzła
się w Długosza. Jako opracowanie historiografii polskiej we wytkniętym sobie celu ma praca
M. Schellenberg-Zierhofferowej niewątpliwą i wysoką wartość. Szczególny interes przypisuje
się tej pracy o tyle, o ile odtwarza nie tylko sposób, szybkość i pory podróżowania, w których
odzwierciedla się stan kultury ogólnej na podłożu przyrody kraju, ale niemniej w analizie sieci
komunikacyjnej, która jest zdaniem moim pierwszorzędnym przyczynkiem do rekonstrukcji
stosunków zarówno gospodarczych i kulturalnych ale w wyższym jeszcze stopniu stosunków
fizjograficznych doby piastowskiej. Ostateczną syntezę opiera autorka dopiero na dyskusji swoich wyników z wynikami dotychczasowych poszukiwań historycznych, w czym rozwija równą
bystrość i trafność sądu, jaka cechuje całość tej, pod każdym względem cennej i interesującej
pracy. Praca Małgorzaty Szellenberg-Zierhofferowej jest pod każdym względem celująca.

Prof. Franciszek Bujak z uznaniem przyłączył się do opinii Romera, podkreślając
ogrom pracy włożony przez autorkę. Podkreśla też trafne spostrzeżenia, jak też zręczne wyjaśnianie trudniejszych kwestii.
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4. Anna d’Abancourt – obrona doktoratu 18 czerwca 1925 roku, Profile Dniestru
i jego dopływów, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. W. Rogala. Romer wystawił znakomitą ocenę, pisząc:
Rozprawa niniejsza jest próbą analizy zjawisk geologii Podola na podstawie zjawisk i metod
pracy morfologicznej i na odwrót. Podstawę do analizy morfologicznej zjawisk geologicznych
dostarczyły profile podłużne Dniestru i jego dopływów podolskich, natomiast podstawy dla
analizy geologicznej zjawisk morfologicznych dostarczyła rekonstrukcja powierzchni topograficznej i strukturalnej podłoża paleozoicznego. Obie metody zastosowane okazały się bardzo
płodne. Metodę morfologiczną zrekonstruowano bowiem całą znaną na podstawie badań
Teisseyre’a sieci linii zaburzeń podolskich, a tym samym uzyskano dla nich nowe na omawianej
podstawie oparte potwierdzenie. Stosując zaś metodę geologiczną znaleziono wytłumaczenie
nie tylko dla całego szeregu szczegółowych zjawisk morfologicznych np. dla wszystkich załamań spadku wód podolskich dla rozwoju i indywidualizacji meandrów rzek podolskich, ale
na obu tych podstawach dokonano interesującej klasyfikacji regionalnej całej tej krainy. Praca
A. d’Abancourt stanowi przeto zarówno pod względem metodycznym, jak i pod względem
osiągniętych wyników cenny przyczynek do poznania kraju i jako taka kwalifikuje kandydata na zupełnie dojrzałego do przystąpienia do egzaminów ścisłych. Interesujące wyniki pracy
otwierają pole do dalszych badań we wskazanym kierunku, a poprawna forma i sposób przedstawienia rzeczy kwalifikuje tę pracę pod każdym względem celująco.

Prof. W. Rogala przyłączył się do powyższej opinii.
5. Jadwiga Włodkówna – obrona doktoratu 18 czerwca 1925 roku, Fiordy Alaski,
promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. W. Rogala. Praca uznana jako dostateczna. W recenzji Romer napisał:
Mimo, że forma i budowa rozprawy pozostawia nieco do życzenia, rozmiar włożonej pracy
i osiągnięte wyniki kwalifikują kandydatkę do egzaminów ścisłych.

6. Wiktor Nechay – obrona doktoratu 19 czerwca 1925 roku, Dyluwium ziemi Dobrzyńskiej, promotor prof. – E. Romer, recenzent – prof. W. Rogala. Nie zachowały
się wprawdzie recenzje pracy, natomiast zachował się indeks. Studia W. Nechay rozpoczął w roku akademickim 1913/1914, w semestrze zimowym wpisane były następujące zajęcia: prof. J. Siemiradzki Paleontologia – 3 godziny tygodniowo, prof. E. Romer
Zarys orografii – 3 godziny tygodniowo, Epoka lodowa w północnym stoku Tatr – 1 godzina tygodniowo. W semestrze letnim 1913/1914: prof. J. Siemiradzki Geologia Polski –
3 godziny tygodniowo, prof. E. Romer Środki pomocnicze w nauczaniu geografii – 3 godziny tygodniowo. Drugi rok studiów przypada na rok akademicki 1917/1918. W semestrze zimowym zapisane są wykłady: prof. E. Romer Geografia – 3 godziny tygodniowo, prof. R. Zuber Geologia – 5 godzin tygodniowo, prof. W. Rogala Płody kopalniane
Polski – 3 godziny tygodniowo. W semestrze letnim prof. E. Romer wykładał Geografię
ogólną – 3 godziny tygodniowo, prof. R. Zuber Geologię Karpat z wycieczkami, prof.
E. Dunikowski Geologię ziem polskich. Dane zachowane w indeksie stanowią uzupełnienie dziejów Instytutu w trudnych latach wojny. Wiktor Nechay należał do pokolenia przełomu rozdartego okrutną wojną.
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7. Maria Chelińska – obrona doktoratu 22 lutego 1926 roku, Krajobraz lessowy
Wyżyny Sandomierskiej, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. J. Siemiradzki.
W ocenie prof. Romera praca jest bardzo dobra. Po przeglądzie literatury dotyczącej
problemów lessowych autorka przeszła do określenia regionalnego lessowej Wyżyny
Sandomierskiej i jej morfologicznej charakterystyki. Za mało jednak było pracy terenowej i własnych spostrzeżeń. Zalety pracy stanowi kilka przyczynków do powstania
form erozyjnych i klasyfikacji form. Za główną zaletę pracy uważał Romer analizę
morfometryczną, tak bardzo zgodną z wynikami badań tektonicznych. Szczególnie
interesujące jest rozmieszczenie debrzy lessowych dwułożyskowych w zależności od
linii i wypiętrzeń tektonicznych. Praca dowodzi dobrego opanowania metody pracy
przez autorkę. Prof. J. Siemiradzki miał natomiast zastrzeżenia co do datowania lessu
w oparciu o skamieniałości.
8. Aniela Chałubińska (fot. 39)– obrona doktoratu 22 marca 1926 roku, O spękaniach skał na Podolu, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. W. Rogala. Romer
ocenił rozprawę jako wybitną, pisząc:
Podstawą niniejszej pracy jest materiał zebrany w terenie głównie przez autorkę niniejszej pracy podczas dwutygodniowej wycieczki Instytutu Geograficznego do doliny Dniestru od Halicza do Okopów Trójcy Świętej. Prócz tego uzyskano uzupełnienie materiału zebranego w dolinie Seretu przez pana Józefa Wąsowicza, w innych częściach Podola przez pana Władysława
Zycha, jak też o materiał zebrany przygodnie podczas różnych wycieczek Instytutu. Materiał
opracowany przez autorkę jest jednym w tym rodzaju zebranym do tej pory w Polsce, a praca
niniejsza jest pierwszą w polskiej literaturze poświęconą problemowi spękań skał. Po wstępie
autorka rozwija zagadnienie w świetle literatury prof. Salomona z Heidelberga. W metodach
opracowania autorka wykazała znacznie więcej samodzielności i pomysłowości niż to wynika
z niniejszej pracy. Jej metoda pokryła się z metodą Salomona, chociaż jej wcześniej nie znała
i dlatego jest taka dobra, indywidualna i pomysłowa. W pracy przeprowadziła szczegółową
dyskusję o kierunku skał. Przyczynek obserwacji z terenu Gór Świętokrzyskich został bardzo
zręcznie eksploatowany dla nadania problemowi znaczenia bardziej ogólnego. Spostrzeżenie
o sieci wodnej dodano na zakończenie materiału. Poprawność obserwacji, staranność i wszechstronność opracowania dają gwarancję, że dyskusja potoczy się metodycznie i wskaże dalsze
zagadnienia przede wszystkim dla następnych prac polowych. Rozprawa A. Chałubińskiej jest
wzorem dysertacji doktorskiej, kwalifikującym się do przystąpienia do egzaminów ścisłych.

Prof. W. Rogala zgodził się z opinią Romera, aby dopuścić autorkę do dalszych czynności. Ocena pracy celująca.
9. Józef Wąsowicz – obrona doktoratu 24 marca 1926 roku, Granica śniegu
w Kordylierach Alaski i Kanady, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. H. Arctowski. Rozprawa oceniona celująco. Praca została oparta na analizie kartometrycznej.
W opinii Romera i Arctowskiego jest poważnym osiągnięciem naukowym, mimo pewnych zastrzeżeń formalno-językowych.
10. Grzegorz Drohomyrecki – obrona doktoratu 26 maja 1926 roku, Wiatry podkarpackiej Rusi. Była to nostryfikacja dyplomu paryskiego. Prace oceniali profesorowie
E. Romer i H. Arctowski.
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11. Stefania Peiper z domu Dankner – obrona doktoratu 31 maja 1926 roku, Drogi
komunikacyjne Polski w świetle historiografii, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof.
F. Bujak. Praca bardzo zbliżona do pracy M. Zierhofferowej, oceniona jako przeciętna.
12. Henryk Teisseyre – obrona 1 grudnia 1926 roku, Powierzchnia szczytowa Karpat,
promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. H. Arctowski. Praca oceniona entuzjastycznie, jako „super wybitna – celująca” (ryc. 91). Oto recenzja prof. E. Romera:
Podstawą jest mapa powierzchni szczytowej Karpat i przedmurza. Mapa to oryginalny pomysł
hipsometryczny. Oto warstwice tej mapy oparte są wyłącznie o punkty szczytowe odtwarzając
powierzchnię z wyłączeniem efektu erozji młodszej od hipotetycznej powierzchni szczytowej.
Szczegółowe studium kartograficzne kierunków orograficznych, dopełnia materiał na którym
oparto syntezę. Mapa oryginalna H. Teisseyre’a jest w podziałce 1:200 000 i obejmuje 23 sekcje.
Praca kartograficzna pod każdym względem doskonała!
Metoda zastosowana jest bardzo płodna, dostarcza nowych rzetelnych podstaw, których było
mało do tej pory, do rozczłonkowania Karpat i ich przedmurza na większe i mniejsze jednostki morfologiczne. Dużo wniosków pomiędzy morfologią w najszerszym znaczeniu (orografia
i sieć wodna) a tektoniką. Wnioski z pracy H. Teisseyre’a:
1. Główny dział wodny pierwotny – mało zmodyfikowany.
2. Główne bloki morfologiczno-tektoniczne są natury epejrogenicznej.
3. Dyslokacje poprzeczne są może pierwotne – starsze od podłużnych. Te ostatnie mają charakter zapadlisk.
4. Budowa Karpat wielokrotnie przełamana.
5. Ścisły związek pomiędzy starymi dyslokacjami poprzecznymi Karpat i przedmurza i vice
versa.
6. Poszczególne łuki Karpat są niezależne od przedmurza.
7. Szereg rewelacyjnych związków pomiędzy tektoniką a siecią wodną Karpat i przedmurza,
otwierających nowe prospekta na klasyfikację owej sieci wodnej.
8. Synteza penepleny w Karpatach nie znajduje w morfologii tych gór dostatecznego uzasadnienia.
Wspaniałe te wyniki, a bodaj najważniejsze, stworzenie nowej metody pracy uzasadniają ostateczny sąd, że praca H. Teisseyre’a pod każdym względem, wystrzela ponad normę zwykłej
dysertacji doktorskiej. Szkoda tylko, że dla tej ślicznej konstrukcji naukowej nie znaleziono
dostatecznie wytwornej formy”. Prof. H. Arctowski z kolei tak podsumował swoją ocenę:
„W pracy H. Teisseyre’a dotyczącej powierzchni szczytowej Karpat materiał wynikający ze studium map jest tak bogaty, tak pouczający i prowadzący nas tak dalece na całkiem nowe tory
badań pasm górskich.

13. Henryk Orkisz – obrona doktoratu 5 marca 1927 roku, O drobnych zmianach
ciśnienia barometrycznego, promotor – prof. H. Arctowski, recenzent – prof. E. Romer.
Oceniona bardzo dobrze.
14. Witold Witkiewicz – obrona doktoratu 3 czerwca 1928 roku, O wahaniach
mikrotermicznych, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. H. Arctowski. Praca
przeciętna.
15. Stanisław Zych – obrona doktoratu 2 lipca 1928 roku, O wahaniach temperatury na obszarze Japonii, Chin, Indochin, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof.
H. Arctowski. Praca przeciętna.
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16. Jan Kornaus – obrona doktoratu 26 stycznia 1929 roku, Jan Długosz, geograf
polski XV wieku, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. H. Arctowski. Praca bardzo dobra, opublikowana w całości wcześniej w „Pracach Geograficznych” T. V,
1925 (lodaf/26/4/320).
17. Jan Moniak – obrona doktoratu 22 maja 1929 roku, Wahania temperatury na
obszarze północnego Atlantyku w latach 1910–1919, promotor – prof. H. Arctowski, recenzent – prof. E. Romer. Praca przeciętna (lodaf/26/4/427).
18. Adam Malicki – praca magisterska – 29 maja 1929 roku, O poglądzie na powstanie
ozów, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. H. Arctowski. Praca oceniona jako
dobra i opublikowana w „Czasopiśmie Geograficznym” (2–3 1929) (lodaf/26/4/988).
19. Ignacy Albert (Inst. Geogr. U J) – praca magisterska – 30 grudnia 1929 roku,
Asymetria termiczna jako nowe kryterium klimatyczne, praca miała 22 strony + załączniki, promotor – prof. E. Romer, recenzent – prof. H. Arctowski. Ocenili rozprawę jako
dobrą. Romer początkowo ocenił pracę bardzo dobrze, obniżył jednak ocenę i uznał
te rozprawę za magisterską. Można przypuszczać, że rozprawa aspirowała do doktorskiej (lodaf/26/691). Wykaz ten warto uzupełnić o nazwiska doktorów z tego okresu, których dokumenty nie zachowały się w zbiorach archiwalnych. W relacji ustnej
E. Romera przytoczonej przez J. Czyżewskiego (1960) byli to: Adam Dudziński, Ludwik Grodzicki, Józef Krystanowski, Jan Rogowski.
W Archiwum Lwowskim zachowała się dokumentacja dotycząca doktoratów
z geologii. Z uwagi na bliską współpracę obydwu Instytutów: prof. E. Romera i prof.
W. Rogali warto je przytoczyć jako formę uzupełnienia i historycznego ocalenia.
Wśród doktorów jest kilku przyszłych znakomitych profesorów geologii.
1. Kazimierz Smulikowski – doktorat z geologii, obrona 27 maja 1924 roku,
O glaukonicie. Praca dobrze oceniona, została wykonana w Instytucie Mineralogii i Petrografii Politechniki Lwowskiej pod kierunkiem prof. J. Tokarskiego. Recenzentami
byli profesorowie: J. Siemiradzki i E. Dunikowski (lodaf/26/4/555).
2. Władysław Budzianowski – doktorat z geologii, obrona 6 marca 1925 roku,
Przyczynek do znajomości solanek Podkarpackich. Praca oceniona jako dobra, wykonana
została w Instytucie Chemicznym, promotorem był prof. S. Tołłoczko, a recenzentem
prof. W. Rogala. Autorem rozprawy był prof. VIII Gimnazjum im. Króla Kazimierza
Wielkiego we Lwowie (lodaf/26/4/125).
3. Marian Kamieński – doktorat z geologii, obrona 17 czerwca 1925 roku, Z geologii okolic Żurawna, promotor – prof. W. Rogala, recenzent – prof. J. Siemiradzki. Praca
dobra (lodaf/26/15/1003).
4. Zdzisław Pazdro – doktorat z geologii, obrona 4 marca 1926 roku, Szkic geologiczny Liwocza. Praca bardzo dobra, oceniana przez profesorów: W. Rogalę – promotora i J. Siemiradzkiego – recenzenta (lodaf/26/4/466).
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5. Władysław Zych – doktorat z geologii, obrona 24 czerwca 1926 roku, Old Red
Podolski, promotor – prof. W. Rogala, recenzent – prof. J. Siemiradzki. Praca celująca
(lodaf/26/15/1003).
6. Jadwiga Alternówna – doktorat z geologii, obrona 25 kwietnia 1928 roku,
Otwornice kredy Lwowskiej. Praca oceniona jako celująca przez profesorów: W. Rogalę
– promotora i J. Siemiradzkiego – recenzenta (lodaf/26/15/1003).
7. Bronisława Kokoszyńska – doktorat z geologii, obrona 26 kwietnia 1928 roku.
Praca bardzo dobra, oceniana przez profesorów: promotora – W. Rogalę i recenzenta
– J. Siemiradzkiego (lodaf/26/4/312).
8. Maria Turnau – doktorat z geologii, obrona 23 kwietnia 1929 roku, Dewon okolic
Pełczy na Wołyniu (szkic petrograficzny). Praca bardo dobra, oceniana przez profesorów: Z. Weyberga – promotora i W. Rogalę – recenzenta (lodaf/26/4/583).
9. Olga Warchałowska-Pazdrowa – doktorat z geologii, obrona 29 maja 1929
roku, Budowa geologiczna okolic Ruki i Żmigrodu. Praca dobra, oceniona przez profesorów: W. Rogalę – promotora i J. Siemiradzkiego – recenzenta (lodaf/26/4/467).
10. Jerzy Polański – doktorat z geologii, obrona 29 listopada 1929 Lessy, terasy
i morfologia Podola nad Dniestrem. Praca dobra, oceniona przez profesorów: promotora – W. Rogalę i recenzenta – J. Siemiradzkiego. Autor był nauczycielem Państwowego Gimnazjum we Lwowie (lodaf/26/4/494).
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Ryc. 37. Pismo do Ministerstwa Wyznań
i Oświecenia z dnia 18 marca 1910 roku
w trybie pilnym w sprawie objęcia
Katedry Geografii przez E. Romera po
A. Rehmanie i powierzenia mu prowadzenia rozpraw doktorskich, wykładów
z klimatologii Polski i ćwiczeń z kartografii (LOADF/26/5/1637)

Ryc. 38. Pismo skierowane do Członków
Kollegium Profesorów z dnia 12 października 1910 roku z prośbą o wyrażenie
opinii dotyczącej objęcia katedry po
A. Rehmanie (LOADF/26/5/1637)
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Ryc. 39. Pismo Ministerstwa
z Wiednia z dnia 13 stycznia 1911
roku informujące o przyznaniu
profesury zwyczajnej E. Romerowi
od dnia 1 stycznia 1911 roku jako
odpowiedzi na wniosek z dnia
18 października 1910 roku
(LOADF/26/5/1637)

Ryc. 40. Strona tytułowa wspomnień
z podróży azjatyckiej Japonia – Japończycy,
Warszawa 1911
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Fot. 19. Siedziba pracowni geograficznej E. Romera przy ul. Długosza 27
w latach 1914–1919 – widok współczesny (fot. autorki)

Fot. 20. Dom Romerów przy ul. Długosza 25 – widok współczesny (fot. autorki)
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Ryc. 41. Pismo docenta prywatnego S. Rudnickiego do Ministerstwa
z dnia 21 lipca 1913 roku w sprawie udzielenia urlopu na rok akademicki 1913/1914
oraz dofinansowania badań naukowych (LOADF/26/5/1648)

Ryc. 42. Ogłoszenie dodatkowych wykładów na półrocze zimowe 1913/14 Geografia Ukrainy
w języku ruskim przez doc. S. Rudnickiego z dnia 5 września 1913 roku
(LOADF/26/5/1648)
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Ryc. 43. Pismo z dnia 13 maja 1913
roku dr S. Pawłowskiego do Grona
Profesorów z prośbą o dopuszczenie
go do habilitacji
(LOADF/26/5/1443)

Ryc. 44. Pismo z Ministerstwa
Wyznań i Oświaty w Wiedniu z dnia
2 listopada 1913 roku zatwierdzające
habilitację dr S. Pawłowskiego
(LOADF/26/5/1443)
167

Ryc. 45. Pismo z dnia 16 lutego 1913 roku skierowane przez Dziekana do S. Pawłowskiego zawiadamiające o przyznaniu mu venia legendi
w charakterze docenta prywatnego z geografii
na Wydziale Filozoficznym
(LOADF/26/5/1443)

Ryc. 46. Pismo do Ministerstwa w Wiedniu z dnia
22 listopada 1913 roku informujące o zatrudnieniu
dr S. Pawłowskiego w charakterze docenta prywatnego
na Wydziale Filozoficznym
(LOADF/26/5/1443)
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Fot. 21.E. Romer (trzeci od lewej) wśród górali podczas badań terenowych w Tatrach,
rok 1913 (archiwum A. Chałubińskiej)

Ryc. 47. Pismo prof. E. Romera do Ministerstwa z dnia 2 czerwca 1913 roku z prośbą
o urlop od 15 czerwca do 1 września 1913 roku w związku z wyjazdem do Kanady
na Kongres Geologiczny (LOADF/26/5/1637)
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Ryc. 48. Pismo prof. E. Romera do
Ministerstwa z dnia 20 września
1915 roku, w którym informuje
o opracowaniu Atlasu i prosi o
urlop na zimowy semestr 1915/1916
(LOADF/26/5/1637)

Ryc. 49. Pismo z dnia 22 października 1915 roku kollegium profesorów podpisane przez
R. Zubera skierowane do Ministerstwa z prośbą o powierzenie
zastępstwa za prof. E. Romera docentowi prywatnemu S. Pawłowskiemu (LOADF/26/5/1443)
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Ryc. 50. Pismo doc. S. Pawłowskiego do Dziekana Wydziału Filozoficznego
z dnia 13 października 1915 roku z informacją o odwołaniu wykładów
w półroczu zimowym 1915/1916 (LOADF/26/5/1443)

Ryc. 51. Pismo Dziekana do Rektora c. k. Uniwersytetu o odwołaniu wykładu
doc. S. Pawłowskiego Geografia krajów Karpackich Monarchii Austro-Węgierskiej
w zimowym półroczu 1915/1916 (LOADF/26/5/1443)
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Ryc. 52. Pismo z dnia
29 listopada 1915 roku
informujące prof. E. Romera o udzieleniu Mu urlopu
(LOADF/26/5/1637)

Ryc. 53. Pismo z dnia
18 grudnia 1915 roku zawiadamiające doc. S. Pawłowskiego
o zatwierdzeniu zastępstwa
na półrocze zimowe 1915/1915
za prof. E. Romera
(LOADF/26/5/1443)
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Ryc. 54. Pismo z dnia 27 maja 1916
roku z poleceniem wypłacenia prof.
E. Romerowi zaliczki po jego powrocie z Wiednia (LOADF/26/5/1637)

Ryc. 55. Pismo Ministerstwa z dnia
10 listopada 1916 roku z odmową etatu
dla doc. S. Pawłowskiego
w Uniwersytecie Lwowskim
(LOADF/26/5/1443)
173

Ryc. 56. Pismo skierowane do
doc. S. Pawłowskiego z dnia
17 listopada 1916 roku informujące
o odmowie etatu przez Ministerstwo (LOADF/26/5/1443)

Ryc. 57. Pismo do Urzędu Podatkowego z dnia 6 czerwca 1916 roku
z poleceniem wypłaty jednorazowej dla doc. S. Pawłowskiego za
zastępstwo za prof. E. Romera
(LOADF/26/5/1443)
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Fot. 22. Stanisław Pawłowski (1882–1940)
(archiwum Wydziału NGiG UAM Poznań)

Ryc. 58. Dyplom Członka Honorowego Czytelni Akademickiej we Lwowie
z odręczną adnotacją E. Romera: „nie przyjąłem do wiadomości [podczas] wojny o Polskę
macie co innego do roboty” (Rkp. BJ 10276)
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Ryc. 59. Pismo R. Zubera
z dnia 7 kwietnia 1917 roku do
Rektora K. Twardowskiego
w sprawie III tomu Kroniki
Uniwersytetu Lwowskiego
(Rkp. BJ 10365)

Ryc. 60. Protokół z dnia
14 kwietnia 1917 roku z posiedzenia w sprawie honorowej
pomiędzy R. Zuberem
a Rektorem w sprawie listu
dotyczącego III tomu Kroniki
Uniwersytetu Lwowskiego
(Rkp. BJ 10367)
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Ryc. 61. List S. Rudnickiego pisany z Wiednia 11 maja 1917 roku w sprawie zajęć
na Uniwersytecie we Lwowie (LOADF/26/5/1648)

Ryc. 62. Pismo Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 1 maja 1919 roku do docenta prywatnego S. Rudnickiego prośbą o podpisanie przyrzeczenia służbowego (LOADF/26/5/1648)
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Ryc. 63. Pismo Rektora
z dnia 23 lipca 1919 roku do
docenta prywatnego
S. Rudnickiego zwalniające
go z obowiązków służbowych
(LOADF/26/5/1648)

Ryc. 64. Pismo prof. E. Romera
pisane z Paryża w dniu
11 czerwca 1919 roku do Ministra WRiOP w sprawie zatrudnienia H. Arctowskiego
(Rkp. BJ 10364)
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Ryc. 65. Pismo prof. E. Romera pisane z Paryża z dnia 11 czerwca 1919 roku w sprawie
przejścia do Warszawy (LOADF26/5/1638)
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Ryc. 66. Strona tytułowa rozprawki
Przyrodzone podstawy Polski historycznej (zbiory Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

Ryc. 67. List E. Romera do W. Nałkowskiego z 20 maja 1907 roku
(archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 68. Geograficzno-statystyczny atlas Polski z 1916 roku – karta tytułowa
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

Ryc. 69. Geograficzno-statystyczny atlas Polski z 1916 roku. Mapa udziału Polaków w ogólnej
liczbie ludności, która stała się przyczyną konfliktu pomiędzy A. Penckiem a E. Romerem
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)
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Ryc. 70. List A. Pencka do E. Romera z dnia 5 czerwca 1916 roku oceniający Geograficzno-statystyczny atlas Polski E. Romera (Rkp BJ 10323)

Ryc. 71. Pierwsza strona artykułu E. Romera, który był odpowiedzią A. Penckowi
(archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 72. Wojenno-polityczna mapa Polski z 1916 roku
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

Ryc. 73. Polska – ziemia i państwo – strona
tytułowa (zbiory Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS)
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Fot. 23. Eugeniusz Romer podczas konferencji pokojowej w Paryżu
(archiwum A. Chałubińskiej)

Ryc. 74. Ilu nas jest? – strona tytułowa
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS)
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Ryc. 75. Polska – R. Lord
– strona tytułowa
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

Fot. 24. Karykatura E. Romera
z czasów konferencji paryskiej
rok 1919
(archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 76. Polski atlas kongresowy z 1921 roku
– strona tytułowa
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

Ryc. 77. Polska i Polacy
– strona tytułowa
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej
UMCS)

Fot. 25. Teofil Szumański
(1875–1944)
(Pawlak 2008)

Fot. 26. Studentki Instytutu Geograficznego UJK
„Babski pokój”; od prawej siedzą A. Chałubińska,
H. Jarocka, M. Romanowska, stoją od prawej J.Lepiankiewicz, NN , J. Bleicher, J. Ochocka – rok 1926
(archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 78. Wyciąg z książeczki legitymizacyjnej L.572 A. Chałubińskiej, studentki
IV roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK (archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 79. Świadectwo uczestnictwa
w Repetytorium geograficznym
(archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 27. Wycieczka pracowników i studentów Instytutu Geograficznego U J K
w Góry Świętokrzyskie, rok 1925, od prawej : H. Arctowski, A. Zierhoffer z żoną,
F. Mączak, A. Chałubińska (archiwum A. Chałubińskiej)
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Fot. 28. Grupa studentów Instytutu Geograficznego UJK na wycieczce z E. Romerem
do Starego Sambora w 1925 roku. Druga z lewej A. Chałubińska,
obok E. Romera z lewej J. Sabatowska-Teisseyre (archiwum A. Chałubińskiej)

Ryc. 80. Prośba E. Romera do Dziekana Wydziału z dnia 23 marca 1921 roku
o urlop na konferencję z W. Korfantym w Warszawie (lodaf/26/5/1638)
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Ryc. 81. Pokłosie geograficzne
(zbiory Wydziału Nauk
o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS)

Fot. 29. E. Romer wśród członków „Komisji Jaworzyńskiej”, rok 1924 – sprawa sporu granicznego z Czechosłowacją (archiwum A. Jahna)
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Fot. 30. Siedziba Instytutu Geograficznego UJK w latach 1924–1939
przy ul. Kościuszki 9, III piętro – widok współczesny (fot. autorki)

Ryc. 82. Pismo Rektora do E. Romera z dnia 3 kwietnia 1924 roku w sprawie
przeprowadzki do nowej siedziby przy ul. Kościuszki 9 (lodaf/26/5/1638)
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Ryc. 83. List A. Zierhoffera do E. Romera z 5 sierpnia 1924 roku
w sprawie przeprowadzki Instytutu (Rkp BJ 10354)

Fot. 31. Studenci i współpracownicy Instytutu Geograficznego UJK w nowej siedzibie przy
ul. Kościuszki 9, rok 1925. Siedzą od lewej: J. Bleicher, J. Lepiankiewicz, H. Jarocka,
E. Romer, J. Ochocka, J. Piątkowski, stoją od lewej: A. Zierhoffer, A. Chałubińska,
M. Romanowska, NN, J. Wąsowicz, R. Jacyk, J. Czyżewski (archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 84. Pierwsze pismo E. Romera
z dnia 16 czerwca 1925 roku
w sprawie przejścia na emeryturę
(lodaf/26/5/1638)

Fot. 32. Zespół pracowników i współpracowników Instytutu Geograficznego UJK
w latach dwudziestych od prawej: M. Janiszewski, A. Kosiba, W. Przepiórski, J. Piątkowski,
NN, J. Wąsowicz, R. Jacyk, J. Czyżewski (archiwum A. Jahna)
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Fot. 33. Uczestnicy wycieczki w Tatry podczas II Zjazdu Słowiańskich Geografów
i Etnografów w roku 1927. Wśród uczestników są od lewej: prof. S. Lencewicz – Warszawa (pierwszy), prof. B. Milojević – Belgrad (drugi), prof. P. Jovanović – Skopje
(czwarty), prof. E. Romer – Lwów (piąty), dr B. Zaborski — Warszawa (szósty wprost
za Romerem), prof. E. de Martonne – Paryż (siódmy z brodą), prof. F. Vitásek – Brno
(dziewiąty), dr S. Krajewski – Borysław (dziesiąty), prof. V. Dèdina – Praga (dwunasty), prof. J. V. Daneš – Praga (trzynasty), L. Sawicki – Warszawa (czternasty),
dr S. M. Milojević – Belgrad (piętnasty), prof. S. Pawłowski – Poznań (siedemnasty),
dr S. Wołłosowicz – Warszawa (osiemnasty), dr A. Zierhoffer – Lwów (dziewiętnasty)
(Zierhoffer 1955)

Fot. 34. Ostatnia wycieczka E. Romera ze studentami i współpracownikami Instytutu
Geograficznego UJK na Pokucie w roku 1929. Siedzą od lewej: J. Czyżewski, J. Sabatowska-Teisseyre, E. Romer, F. Uhorczak, A. Cehakówna, NN, NN, A. Malicki, NN, J. Piątkowski,
J. Bleicher, M. Orlicz, z tyłu stoi K. Bryński (archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 85. Sprawozdanie z Komisji w sprawie habilitacji A. Zierhoffera
z dnia 27 czerwca 1927 roku (lodaf/26/5/2036)

Ryc. 86. Pismo Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego
do dziekana Wydziału Matematyczno-przyrodniczego zatwierdzające
habilitację A. Zierhoffera z dnia
21 listopada 1927 roku
(lodaf/26/9/54)
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Fot. 35. Prezydium III Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, Lwów 27–29 maja
1928 roku. Siedzą od prawej: W. Massalski, E. Romer, L. Sawicki, A. Janowski, M. Siwak,
NN. Stoją od prawej J. Smoleński, M. Limanowski, P. Ordyński, S. Pawłowski, NN
(archiwum A. Chałubińskiej)

Ryc. 87. Sprawozdanie z wycieczki z wycieczki na Pomorze w liście J. Czyżewskiego
do E. Romera z dnia 4 czerwca 1929 roku (Rkp BJ 10289)
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Ryc. 88. Protokół z komisji
w sprawie habilitacji
J. Czyżewskiego z dnia
28 października 1929 roku
(lodaf/26/5/2074)

Ryc. 89. Sprawozdanie
z przebiegu habilitacji
J. Czyżewskiego z dnia
6 listopada 1929 roku
(lodaf/26/5/2074)
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Ryc. 90. Pismo Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do dziekana
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego informujące
o udzieleniu urlopu płatnego
od 1 września 1929 roku
do 30 sierpnia1930 roku
dr J. Czyżewskiemu
(lodaf/26/5/2074)

Fot. 36. Odsłonięcie moreny w kamieniołomie w Szaflarach
– E. Romer Tatrzańska epoka lodowa, 1929 (archiwum A. Chałubińskiej)
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Fot. 37. Morena w kamieniołomie w Szaflarach
– E. Romer Tatrzańska epoka lodowa (archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 38. E. Romer witany na dworcu w Belgradzie
w roku 1930 przez gospodarzy
III Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów
(archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 39. Aniela Chałubińska
(1902–1998)
(archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 91. Mapa powierzchni szczytowej Karpat i ich przedmurza H. Teisseyera (Teisseyere 1928b)

5.
Sprawa sukcesji po Eugeniuszu Romerze

W zbiorach Państwowego Archiwum Ukrainy pod numerem lodaf/26/9/116 znajduje się teczka z kompletem materiałów zatytułowana Sprawa obsadzenia wakatu profesora na katedrze geografii w związku z odejściem na emeryturę prof. Eugeniusza Romera. Jest
to zbiór kilkudziesięciu listów i pism oficjalnych wymienianych pomiędzy Lwowem,
Poznaniem, Wilnem i Ministerstwem W R i O P w Warszawie w okresie 1929–1933.
Analiza tych dokumentów pozwala ustalić chronologię zdarzeń, a jednocześnie jest
znakomitą ilustracją obowiązujących procedur i panujących stosunków w świecie akademickim okresu międzywojennego. Ten trwający blisko cztery lata okres wyłaniania
następcy Eugeniusza Romera jest interesujący i ważny w dziejach Instytutu Geograficznego U J K. Sprawa emerytury Romera była na ogół dosyć lapidarnie traktowana
w opracowaniach historyków nauki. Problem ten został przedstawiony przez autorkę
niniejszego opracowania w „Czasopiśmie Geograficznym” (Harasimiuk 1994).
Ostateczną decyzję o przejściu na emeryturę podjął Romer jesienią 23 października 1929 roku, występując do rektora z prośbą o miesięczny urlop zdrowotny
(ryc. 92). W listopadzie sprawy zaszły dalej – E. Romer złożył podanie do Ministerstwa o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na cały rok akademicki 1929/1930. Pozytywna odpowiedź z Ministerstwa nadeszła 19 listopada (ryc. 93).
Urlop został udzielony, zabrano jedynie dodatek za kierownictwo Katedry (ryc. 94–95).
W trakcie urlopu wysłał Romer, 28 kwietnia 1930 roku z Dubrownika na ręce dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. dr. W. Rogali, oficjalne pismo,
w którym prosi o przeniesienie w stan spoczynku (ryc. 96). Oto jego treść:
Wielce Szanowny i Łaskawy Panie Dziekanie! Wnosząc załączone podanie do Min. W R i O P
o przeniesienie mnie w stały stan spoczynku, proszę je uważać za wynik mej długiej i wszech-
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stronnej rozwagi. Zwlekałem z miesiąca na miesiąc oczekując w mym stanie zdrowia pewnego
przełomu. Nie przyszedł. Przeciwnie, przekonałem się jak bardzo rację mają wszyscy lekarze
ordynaryjni: dr Leszek Gluziński i dr Domaszewicz we Lwowie, dr Rogalski w Krakowie
i dr Babiński w Paryżu. Ten ostatni określił, zgodnie wreszcie z poprzednimi, w swej ordynacji następującą dla mnie zasadę: „Eviter toute cause de fatique”. W praktyce określił to kol.
Doc. dr Rogalski w ten sposób, że radził mi wstrzymać się nawet od większych spacerów.
Praktyka okazała się, że lekarze mają rację. Te same objawy redukcji sił wystąpiły i w innych
kierunkach. Gdy w dodatku wstręt do sali wykładowej, występujący we wzrastającej stale tak
zwanej tremie, osiągnął odpowiednie rozmiary raczy zrozumieć W. Sz. Pan Dziekan i Szan.
i Łask. Grono Kolegów, któremu raczy Sz. P. Dziekan list powyższy zakomunikować, że decyzja moja jest w pełni uzasadniona a w każdym razie nieodwołalna. Piszę równocześnie do
dr L. Gluzińskiego z prośbą o przysłanie świadectwa lekarskiego wprost do Dziekanatu i bardzo proszę W. Sz. P. Dziekana o obranie takiej drogi postępowania by prośba moja została nie
tylko przyjętą, ale by była przyjętą w terminie najodpowiedniejszym w mej prośbie wspomnianym. Panu Dziekanowi za referowanie sprawy WS Gronu Kolegów za jej życzliwe poparcie
z góry zobowiązany. Proszę przyjąć zapewnienie mego szczerego poważania a serdecznego koleżeństwa Prof. E. Romer
P.S. Proszę na pierwszym posiedzeniu, które zajmie się sprawą wstawić też wybór komisji geograficznej: Arctowski, Siemiradzki, Romer, oczywiście pod kierownictwem Dziekana.

Dziekan prof. W. Rogala na list Romera odpowiedział 8 maja 1930 roku,pisząc, że
Rada Wydziału nie może pogodzić się z myślą odejścia Profesora. Prosi jednocześnie
w imieniu Rady, która jednogłośnie postanowiła zwrócić się do Profesora, o przedłużenie urlopu na jeszcze jeden rok akademicki 1930/1931 (ryc. 97).
Jeszcze 30 maja, Romer przesłał z Batowic odpowiedź dziekanowi, niestety niepomyślną dla Wydziału (ryc. 98):
Wielce Szanowny Panie Dziekanie!. Tak mój czas był zajęty zabiegami i wypoczynkiem (leżakowaniem) a tem próżniactwem i ogólną atmosferą lecznicową, tak była podkopana wola, że
nie stać mię było na szybką odpowiedź na tak mi życzliwe stanowisko jakie raczył Wydział
zająć w sprawie mej prośby o emeryturę. Niestety po dobrem i spokojem rozważeniu rzeczy
przyszedłem do przekonania, że muszę prosić W. Sz. Pana Dziekana i Wydział o powzięcie
innej tej sprawie decyzji, a mianowicie wniesienie mego podania o przeniesienie mnie w stały
stan spoczynku na normalne tory procedury, możliwie sprawnej a więc decyzji rychłej. Wielce
łaskawa i życzliwa decyzja Wydziału nie zmienia bowiem istniejącego niekorzystnego stanu
rzeczy, przedłuża go przeciwnie, a szereg kandydatów na opróżnioną Katedrę przez przeciąg
jeszcze jednego roku wprowadza w stan niejasności, nie działając korzystnie na ich produkcję
naukową. Zważywszy, że brak wszelkich danych po temu by przedłużenie prowizorium na
jeszcze jeden rok powiększyło liczbę kandydatów do Katedry, proszę bardzo W. Pana Dziekana
by raczył użyć przed Radą Wydziału swych wpływów w kierunku spełnienia mego życzenia
i prośbę mą przedłożył na najbliższym posiedzeniu Rady do definitywnego załatwienia.

Po tak stanowczej odpowiedzi prof. E. Romera nadano sprawie bieg urzędowy. Na
ręce dziekana nadszedł jeszcze jeden list, tym razem z Truskawca, napisany 23 czerwca
1930 roku, w którym Romer sugeruje, żeby powierzyć zastępstwo kierownika katedry
na III trymestr doc. A. Zierhofferowi w sytuacji przedłużającej się decyzji przejęcia
Katedry przez prof. S. Pawłowskiego. Sugeruje też powierzenie zajęć zleconych przebywającemu na urlopie dr. J. Czyżewskiemu (ryc. 99, fot. 40).
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O tym, że istniała prywatna wymiana listów pomiędzy Lwowem i Poznaniem,
jeszcze zanim Romer oficjalnie wystąpił o emeryturę, świadczy zachowany list prof.
Pawłowskiego pisany z Poznania 22 stycznia 1930 roku do dziekana W. Rogali:
Kochany Wojtku! Dziękuję Ci za wiadomości i starania, w związku z opróżnieniem się katedry
po Romerze. Boję się, że wcześniej jak 1 X br. nie mógłbym przyjść do Lwowa, ponieważ nie
mogę Poznania opuścić bez uregulowania sprawy mojego następcy. We Lwowie będę prawdopodobnie w lutym lub marcu br. Wtedy zacznę i sam za mieszkaniem biegać. Jakkolwiek bowiem
wysunąłem kwestie mieszkania to jednak wiem jakie są trudności. Pozdrowienia i uściski Stach.

Tym razem oficjalne pismo w sprawie emerytury E. Romera z datą 27 czerwca 1930
roku zostało wysłane do Ministerstwa W R i O P w Warszawie i zaczynało się od słów
(ryc. 100):
Z powodu podupadłego stanu zdrowia Prof. Eugeniusz Romer czuł się zmuszony podać się
o przeniesienie Go na emeryturę i mimo usilnych starań Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U J K nie cofnął swej prośby. Zasługi i prace Prof. Romera są powszechnie znane,
podnosimy tu tylko wszechstronność i różnorodność Jego twórczej działalności (…). W swej
naukowej działalności najważniejszą rolę odegrał pracując dla dobra narodu jako kartograf
i jako statystyk.
Atlasy a przede wszystkim mapy ścienne Romera są wszędzie rozpowszechnione i wpływ tych
doskonałych map na społeczeństwo nasze jest pod wieloma względami niezwykle dodatni.
Co się tyczy geografii statystycznej „Atlas Polski” jest wzorowy i jedyny. Zasługa pracy wojennej
Romera nad „Atlasem Polski”, który się okazał w sam czas by być zużytkowanym w Ameryce,
w Europie i na Dalekim Wschodzie przez tych, w których mocy było kreślić zachodnie granice
Państwa Polskiego i przede wszystkim wpływ tego Atlasu na doradców prezydenta Wilsona
był tak wielki, że musimy uważać ów Atlas jako dzieło o niezmiernie doniosłym znaczeniu
historycznym (…).

Na zakończenie wysunięto wniosek o nadanie prof. Romerowi tytułu Honorowego
Profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie z chwilą jego przejścia w stan spoczynku.
Prof. Romer przeszedł na emeryturę w wieku zaledwie 59 lat. Dlaczego w pełni sił twórczych postanowił zrezygnować z pracy na Uniwersytecie? Nosił się z tym
zamiarem już od czterech lat. Analizując przebieg dotychczasowego życia Profesora
odpowiedź wydaje się prosta, a jednocześnie skomplikowana. Żył twórczo, niebywale
intensywnie, oddając się bez reszty zadaniom, w które się angażował i z całą pewnością
mógł być zwyczajnie, po ludzku zmęczony. Ponadto, biegiem wielu spraw w upragnionej niepodległej Polsce był rozczarowany. Wyidealizowany obraz Ojczyzny, do której
stworzenia dążył z taką determinacją, zderzył się z brutalną rzeczywistością lat dwudziestych i trudnościami, jakie powstawały w trakcie scalania państwa z terytoriów
wchodzących w skład trzech zaborów. Rozczarowany był także brakiem współpracy
w podzielonym środowisku geograficznym w Polsce. Od 1921 roku zaangażował się
bez reszty w budowanie swojego Instytutu Kartograficznego i Książnicy Atlas. Postanowił więc formalnie się wycofać, zwłaszcza że w Instytucie Geograficznym pozostawił wykształconych przez siebie dwóch samodzielnych pracowników naukowych. Nie205
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wątpliwie na decyzję o wcześniejszej emeryturze wpłynęła sytuacja osobista. Jesienią
1929 roku wpadł, jak to sam określił, w „pułapkę lekarzy”, którzy zalecali mu zupełną
zmianę trybu życia. Los sprawił, że „pułapka” ta okazała się wielką ludzką namiętnością – romansem trwającym blisko sześć lat z dużo młodszą od siebie kobietą. Sam
E. Romer w swoich pamiętnikach Problemy sumienia i wiary (1988, str. 161–165) dokonał autoanalizy i potępienia tego wielkiego moralnego problemu wobec własnej
rodziny, a przede wszystkim żony. To wydarzenie było komentowane w środowisku
i burzyło obraz człowieka – uczonego, o nienagannej postawie moralnej, co w tamtych
czasach miało istotne znaczenie. Konsekwencją tej skomplikowanej sytuacji był później głęboki kryzys psychiczny Romera.
Sprawy ambicjonalne, związane z niewybraniem go na rektora Uniwersytetu,
w przypadku decyzji emerytalnych miały najprawdopodobniej drugorzędne znaczenie
(Romer 1988).
Pismo do Ministerstwa wysłane zostało tuż przed wakacjami, dlatego też dopiero
w październiku rozpoczęła się trwająca pełne cztery lata formalna procedura wyłonienia następcy Eugeniusza Romera na Katedrze Geografii. Do czasu załatwienia sprawy
powierzono zastępstwo w pełnym wymiarze godzin doc. dr. Augustowi Zierhofferowi.
Jednocześnie wystąpiono o urlop dla E. Romera na I trymestr roku akademickiego
1930/1931 do czasu załatwienia wszystkich formalności emerytalnych (ryc. 101–103).
Rozpoczęta z początkiem roku nieoficjalna korespondencja z prof. Pawłowskim
w sprawie objęcia Katedry we Lwowie uwieńczona została służbowym pismem z datą
29 października 1930 roku, które nadeszło z Poznania na ręce dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK we Lwowie. Treść pisma warto przytoczyć w całości, chociażby z uwagi na wiadomości z pierwszej ręki o stanie materialnym zaplecza
lwowskiego ośrodka geograficznego:
Wielce Szanowny Panie Dziekanie! W odpowiedzi na szanowne pismo Pana Dziekana mam
zaszczyt donieść (usprawiedliwiając opóźnienie odpowiedzi tem, że chciałem jeszcze zebrać
pewne dane odnośnie do Instytutu Geograficznego Uniw. J. K. we Lwowie), iż zgodnie z Mojem poprzednim pismem z dnia 11 VI 1930, uczynię udzielenie ostatecznej odpowiedzi na propozycję Rady Wydziału, której to propozycji jeszcze dotychczas nie otrzymałem, zależnem od
spełnienia kilku warunków natury ogólnej i osobistej. Niektóre z owych warunków mogę już
dzisiaj wymienić. Są to: 1) udzielenie mi mieszkania 4 do 5 pokojowego, posiadam bowiem
rodzinę złożoną z 5 osób (proszę o poparcie prośby o zwrot kosztów przeniesienia). 2) przeniesienie Inst. Geogr. w miejsce odpowiedniejsze, Instytut bowiem leży w ciemnym zakątku, za
wysoko, w zimie ciepło doń nie dochodzi, to wszystko może wstrzymać ruch naukowy w zakładzie. 3) potrzebna jest także w najbliższej przyszłości rozbudowa pracowni w zakładzie (brak
ciemni fotograficznej, warsztatu eksperymentalnego, muzeum; potrzebne jest również powiększenie biblioteki oraz pewne urządzenia wewnętrzne, nie mówiąc o specjalnie zaadoptowanej
Sali wykładowej, której to braki corychlej dla dobra zakładu winny być usunięte). 4) pożądane
i konieczne jest poparcie działalności naukowej i wydawniczej Instytutu Geogr., intensywniejsze niż dotychczas, jeżeli Instytut nie ma utracić swego znaczenia. Grozi mu to wobec faktu, że
prof. Romer rozporządzał, poza swym wielkim autorytetem naukowym, znacznemi środkami
prywatnemi, przy pomocy których Instytut na wyżynie utrzymywał, a które to środki nie będą
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mi przecież stały do dyspozycji. 5) w końcu, jeżeli zakład ma się w przyszłości rozwijać w tem
tempie jak dotychczas i ma podołać swym zadaniom, dość trudnym, wobec coraz większego
napływu młodzieży, pożądana jest co najmniej jeszcze jedna siła pomocnicza (starszy asystent)
naukowa.
Komunikując powyższe warunki do łaskawej wiadomości Pana Dziekana proszę Go, ażeby
już teraz zechciał je brać pod uwagę. Nadmieniam również iż, jakkolwiek mam wielkie przywiązanie do Lwowa i jego naukowej tradycji, trudno byłoby mi jednak przejść z warunków
nb. zewnętrznych lepszych, jakie w Poznaniu do gorszych. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego
szacunku i poważania, Stanisław Pawłowski.

Warunki postawione przez Pawłowskiego były bardzo konkretne, jak również
bardzo daleko idące i trudne do spełnienia od razu. Baza materialna Instytutu Geograficznego była niezwykle skromna. Świadczyć to mogło też o nienajlepszej kondycji
samego Uniwersytetu, ale też i o tym, że sam Romer nie przywiązywał to tego większej
wagi i nie zabiegał specjalnie o warunki pracy. Najważniejsi dlań byli ludzie – studenci,
współpracownicy i ich twórczy kapitał intelektualny, a także wyniki ich pracy naukowej.
Zgodnie z obowiązującą procedurą, pismem datowanym na 1 stycznia 1931 roku,
prof. Romer został formalnie zwolniony z czynnej służby na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Do końca życia nie wycofał się jednak z pracy naukowej, życia
publicznego i akademickiego, działając zawsze na rzecz środowiska geograficznego
w Polsce.
Powołana przez dziekana Wydziału Komisja Geograficzna, po wymianie koniecznej korespondencji, przyjęła jednomyślnie w dniu 21 stycznia 1931 roku przedłożony
przez Romera referat w sprawie obsadzenia Katedry Geografii. Na wstępie referent
zaznaczył, że mianowanie nowego kierownika Katedry nie powinno nastręczać poważnych trudności. Wybór był możliwy z grona czterech docentów, którzy habilitowali się we Lwowie, byli to: S. Pawłowski, S. Lencewicz, A. Zierhoffer i J. Czyżewski21.
Brani byli pod uwagę także krakowscy docenci: W. Kubijowicz i B. Zaborski. Według
Romera „pomimo możliwości wyboru, najpoważniejszym kandydatem, a w przypadku
wyrażenia zgody jedynym jest dr S. Pawłowski – prof. Uniwersytetu w Poznaniu”.
Wybór Pawłowskiego, który habilitował się we Lwowie, jak też pracował jako docent prywatny, miał zapewnić i utrzymać wysoką rangę lwowskiej geografii. W prezen-

Czyżewski (1960) za przekazem ustnym E. Romera podaje, że w roku 1913 przewód
habilitacyjny u Romera przeprowadził Józef Kostrzewski, jeden z założycieli Uniwersytetu
w Poznaniu. Prof. J. Kostrzewski był archeologiem i historykiem. Jest to bardzo mało prawdopodobne, aby właśnie Romer, geograf, był moderatorem habilitacji z prehistorii i archeologii
w sytuacji, gdy we Lwowie byli uprawnieni specjaliści w tym zakresie. Ministerstwo austriackie
z zasady przestrzegało skrupulatnie wymogów formalnych. Ponadto w zbiorach archiwalnych
nie ma żadnych dokumentów świadczących o tym wydarzeniu. Tę mylącą informację niestety
powtarzają za Czyżewskim inni biografowie Romera. Jedynym habilitantem Romera przed
wojną był Stanisław Pawłowski.
21
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tacji sylwetki naukowej, bez wątpienia swojego faworyta, E. Romer, oprócz znacznych
osiągnięć naukowych, akcentował talent organizacyjny kandydata oraz zasługi na polu
dydaktyki geografii. Odpowiedź Pawłowskiego w sprawie objęcia Katedry we Lwowie
była jednoznacznie pozytywna, ale po spełnieniu warunków w cytowanym wcześniej
liście. Formalne objęcie stanowiska miałoby nastąpić 1 października 1931 roku. Pod
koniec stycznia 1931 roku dziekan Wydziału prof. Rogala wystosował pismo do rektora
Uniwersytetu w Poznaniu, informując o powziętych decyzjach i prosząc jednocześnie
o wyrażenie zgody na przejście S. Pawłowskiego do Lwowa i wystąpienie do ministra
w tej sprawie. Pismo podobnej treści otrzymał również prof. Pawłowski.
Tak też rozpoczęła się trwająca cały rok 1931 korespondencja pomiędzy Lwowem
i Poznaniem. Prof. Pawłowski wyraził wprawdzie zgodę na przejście do Lwowa, lecz
nie ustępował z żadnego żądania. Prof. Rogala zwracał się do Senatu z prośbą o pomoc
w spełnieniu warunków postawionych przez Pawłowskiego. Uzasadniał to m.in. tym,
że jeszcze dwie Katedry (Astronomii i Paleontologii) miały kłopoty z obsadzeniem
kierowników, a ta trudna sytuacja mogłaby spowodować poważną destrukcję Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Pod koniec roku zrodziła się możliwość uzyskania
mieszkania po prof. Smogorzewskim, natomiast przeniesienie Instytutu Geograficznego w inne miejsce było w najbliższej przyszłości niemożliwe.
Z początkiem następnego 1932 roku 12 stycznia prof. Pawłowski nadesłał pismo,
w którym oznajmił, że rezygnuje z objęcia Katedry we Lwowie, przekreślając tym samym roczne starania. Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego znalazła się
w punkcie wyjścia i została zmuszona do rozpisania konkursu. Jeszcze w styczniu 1932
roku rozesłano pismo-ankietę do ośmiu wyższych uczelni w Polsce.
Nie czekając na ostateczne wyniki tej ankiety, nowy dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, prof. H. Steinhaus, na prośbę prof. E. Romera, wysłał list
23 kwietnia do prof. M. Limanowskiego do Wilna z zapytaniem, czy byłby skłonny objąć Katedrę po Romerze (ryc. 104). Odpowiedź z Wilna nadeszła 8 maja. Limanowski
pisał m.in.:
Po rozważeniu przychodzę do wniosku, że mógłbym Katedrę objąć. Pozwoli mi to zwiększyć
naukowe pole działania już chociażby dlatego, że we Lwowie jest większy Instytut i prawa
których nie ma w Wilnie.

W liście napisanym dzień później Limanowski wycofał swoją decyzję, tłumacząc
ją „pewnymi skrupułami w stosunku do Wilna”. W trzy dni później, 11 maja wysłał
kolejny list do Lwowa, kierowany na ręce dziekana, następującej treści (ryc. 105 i 106):
Wczoraj w stanie gorączkowym (przeziębienie) przestraszyłem się przeniesienia do Lwowa
i napisałem list na Jego ręce. Dziś jednak wracam do pierwszej i ostatecznej decyzji i jeśli
Panowie uważać to będą za właściwe wybiorę się do Lwowa porozmawiać z Panami. Co mnie
specjalnie morduje to ewentualne obsadzenie po mnie Katedry w Wilnie, gdzie się pewne życie
zaczęło wykluwać. W rezultacie Lwów jest posterunkiem arcyważnym i sadzę, iż w razie opuszczenia Wilna znajdziemy sposób aby dopomóc Uniwersytetowi St. Batorego do zorganizowania Katedry (Instytutu Geograficznego).
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Zacytowany list stał się podstawą do oficjalnego wszczęcia starań o objęcie Katedry
przez prof. Limanowskiego już 12 maja 1932 roku (ryc. 107). Gdy sprawa Limanowskiego
nabrała mocy urzędowej, z Poznania 8 czerwca nadszedł telegram następującej treści:
Jeżeli sprawa jeszcze aktualna decyduję się objąć katedrę – Pawłowski.

Nie wzięto jednak tej deklaracji pod uwagę i 22 czerwca 1932 roku, a więc znowu
przed wakacjami, prof. Romer po raz drugi referował przed Komisją sprawę obsadzenia Katedry Geografii. W skład jej weszli profesorowie: H. Arctowski, S. Kulczyński,
W. Rogala, E. Romer i J. Siemiradzki. We wstępie protokołu z tego posiedzenia zaznaczono, że jednomyślna decyzja w sprawie powołania na Katedrę Geografii U J K
prof. S. Pawłowskiego spełzła na niczym. W dalszej części omówiono wyniki ankiety.
Zdaniem komisji nie były one jednogłośne. Zwyciężył wprawdzie doc. A. Zierhoffer,
otrzymując cztery głosy, gdy pozostali: W. Ormicki, B. Zaborski i J. Czyżewski otrzymali po jednym albo dwa. Nie zadowoliło to jednak Romera, który tym razem jako
swojego następcę widział prof. M. Limanowskiego. Propozycji tej, która została poddana pod głosowanie przez prof. S. Kulczyńskiego nie poparł jedynie prof. H. Arctowski. Wypowiadał się on otwarcie na wcześniejszych posiedzeniach Rady Wydziału,
że jedynym sensownym wyjściem jest powołanie na Katedrę Geografii i kierownika
Instytutu Geograficznego doc. dr. A. Zierhoffera (lodaf/26/9/105).
Eugeniusz Romer w wystąpieniu umotywował tok swojego postępowania, co zostało odnotowane w protokole Komisji:
Motywy tej uchwały były następujące: Najlepsze kwalifikacje do następstwa po profesorze Romerze i zastępstwa Go, w stworzonej przez Niego w pracowni geograficznej Instytutu U J K
szkole, mają wprawdzie wyłącznie i w zupełnie równej mierze dwaj Jego uczniowie, dr Julian
Czyżewski i dr A. Zierhoffer, docenci geografii U J K od 1929 roku i od 1927 roku, a zarazem Jego
uczniowie od 1913, a współpracownicy od 1921. Obaj ogarniają bardzo szerokie zakresy naukowe, mają publikacje zarówno morfologiczne, oparte na studiach w terenie (Czyżewski: Opole
i Pokucie, Zierhoffer: Podole) jak kartometryczne (Czyżewski: gęstość sieci wodnej i wysokości
względne, Zierhoffer: podłoże dyluwialne), obaj opracowują zagadnienia antropogeograficzne
(Czyżewski w dziedzinie typów i rozmieszczenia osiedli, Zierhoffer w geografii gospodarczej
i politycznej) a przede wszystkim obydwaj są doskonałymi organizatorami zarówno prac polowych, jak też kierownikami ćwiczeń i pracowni. Jedną jedyną ujemną stroną jest, że bodaj
znając, nie stosują się do zasady; najlepsze jest wrogiem dobrego, a skutkiem tego zapewne
w następstwie właściwej im sumienności względem samego siebie, nie mniej może z powodu
silnie absorbujących zadań pedagogicznych w Instytucie, mają dorobek naukowy daleko niższy
od włożonej w naukę pracy, a nawet faktycznie osiągniętych wyników.
Obaj owi kandydaci są obciążeni jeszcze jedną wielką i w swoim rodzaju nieuleczalną słabością, którą jest ich słabość do swojego Profesora. Poczucie pełnej odpowiedzialności, a tym
samym warunki rozwoju własnej indywidualności mogą zdobyć w całym tego słowa znaczeniu,
i Czyżewski, i Zierhoffer, tylko poza Lwowem. Obaj spełnią w każdym razie funkcje profesora,
organizatora i pracownika naukowego gdziekolwiek lepiej, niż we Lwowie.

Opinia wystawiona swoim uczniom przez Romera może budzić mieszane uczucia.
Wyraźnie nie chciał, aby Katedrę odziedziczył któryś z młodych, zaledwie czterdziestoparoletnich, docentów bez „wielkiego” nazwiska.
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Prof. M. Limanowski został zaprezentowany przez Romera bardzo pozytywnie,
jako wielka indywidualność, niezwykłe połączenie naukowca i artysty, twórcy, wspólnie z Juliuszem Osterwą, awangardowego teatru Reduta. Po wnikliwej analizie dorobku naukowego prośbę o powołanie go na Katedrę Geografii sformułowano w sposób
następujący:
Powołując profesora Limanowskiego na Katedrę Geografii U J K prosimy Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o równoczesne mianowanie go profesorem zwyczajnym, nie tylko dlatego, że katedra geografii na którą go powołujemy jest zwyczajną, ale też
w głębokim przekonaniu, że całokształt dorobku M. Limanowskiego jest w swoim rodzaju
jedynym, wnosi w naukę polską trwałe i tak chlubne wartości, że pozostawienie M. Limanowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego byłoby krzywdą i dla niego i dla nauki.

Należy może przypomnieć, że Romer, zabiegając o Limanowskiego, realizował
swój plan z roku 1926. Wtedy już usiłował zrobić swoistą roszadę personalną: Limanowski do Lwowa, a któryś z jego dwu najstarszych uczniów (jeszcze przed habilitacją) do Wilna.
Dziekan Wydziału prof. Hugo Steinhaus wysłał oficjalne pismo do Ministerstwa
W R i O P datowane na 24 czerwca 1932 roku, w którym poinformował o wynikach pracy Komisji i przedstawił wniosek o mianowanie Limanowskiego profesorem zwyczajnym, jak też o powołanie go na kierownika Katedry od 1 października 1932 roku. Wysłano też pismo informujące o tej decyzji do rektora Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie (ryc. 108 i 109).
Po wakacjach z datą 1 października 1932 roku M. Limanowski przesłał listy
o identycznej treści do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U J K, jak też
do Rady Wydziału U S B. W listach tych zawiadomił, że właściwie gotów byłby przejąć
Katedrę Geografii na U J K pod warunkiem zapewnienia następcy i rozszerzenia Katedry w Wilnie. W liście do Lwowa dopisał:
Przy sposobności pozwalam sobie wreszcie zaznaczyć, że myśląc o swoim następcy w Wilnie
mam zawsze na myśli jednego z docentów geografii U J K we Lwowie.

Dwa tygodnie później, 14 października, Limanowski nadesłał ostateczną odpowiedź, niestety odmowną (ryc. 110). Nie zdecydował się na przyjazd do Lwowa. Sprawa sukcesji po Romerze znalazła się znowu w punkcie wyjścia. Komisja Geograficzna U J K w trybie przyspieszonym, 26 października 1932 roku, postanowiła ponownie
zaprosić prof. S. Pawłowskiego (wykorzystano treść telegramu z 19 czerwca). Na
wniosek Rady Wydziału wstrzymano również rozpoczęte postępowanie w sprawie
profesury zwyczajnej dla Limanowskiego (ryc. 111). W bardzo już napiętej atmosferze, wobec ciągłego braku zdecydowania ze strony S. Pawłowskiego, Rada Wydziału
na swym posiedzeniu 30 listopada 1932 roku uchwaliła jednomyślnie zwrócić się do
Ministra W R i O P z prośbą o wyjednanie u Prezydenta Rzeczpospolitej mianowania
doc. Augusta Zierhoffera profesorem nadzwyczajnym geografii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym U J K i powołania go na kierownika Instytutu Geograficznego
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tego Uniwersytetu. Tak jednoznaczne stanowisko Rady Wydziału podyktowane było
przede wszystkim nadmiernym przedłużaniem się procedury sukcesji po Romerze, jak
też wynikami ankiety krajowej, w której A. Zierhoffer zajął pierwsze miejsce. Prezydent Rzeczpospolitej mianował na profesora nadzwyczajnego geografii dr. A. Zierhoffera 27 października 1933 roku. Od 1 listopada został on formalnie kierownikiem
Instytutu Geograficznego U J K (ryc. 112).
Z przedstawionego przebiegu wyłaniania następcy Eugeniusza Romera nasuwa
się pewne spostrzeżenie co do tego, jak silną był on osobowością. Mimo istniejących
procedur sam usiłował zrealizować swoje, z dzisiejszego punktu widzenia, oderwane
od życia plany. Można też zadać pytanie dlaczego zarówno Limanowski, jak i Pawłowski prowadzili taką niejednoznaczną grę. W rzeczywistości obaj nie chcieli opuścić
utworzonych przez siebie ośrodków w Wilnie i w Poznaniu. Obietnicami przejścia do
Lwowa wygrywali swoje sprawy na rodzimych uczelniach. Prof. S. Pawłowski został
rektorem Uniwersytetu w Poznaniu po raz pierwszy w roku 1932/1933. Wybrany jeszcze na kolejne dwie kadencje (1933–1935), ale nie przyjął ich, ze względu na stan zdrowia (Kostrzewski 2010). W roku 1936 długoletnie starania prof. Pawłowskiego zostały
zakończone sukcesem. Instytut Geograficzny otrzymał nową siedzibę, na drugim piętrze prawego skrzydła Collegium Medium (dawny gmach Pruskiej Komisji Osadniczej)
przy ul. Fredry 10. Instytut uzyskał 18 pomieszczeń, w których urządzono nowoczesne
sale dydaktyczne, bibliotekę, laboratorium oraz pracownie dla doktorantów (Galon
1937). Pod tym adresem Instytut funkcjonował aż do 2004 roku.
Prof. Limanowski otrzymał profesurę zwyczajną, tym samym podnosząc rangę
swojego Instytutu w Wilnie. Prof. A. Zierhoffer z sukcesem kierował Instytutem we
Lwowie do 22 września 1939 roku, a więc zaledwie sześć lat.
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Ryc. 92. Prośba E. Romera
o miesięczny urlop z dnia
23 października 1929 roku
(lodaf/26/5/1638)

Ryc. 93. Pismo Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 19 listopada
1929 roku informujące
o udzieleniu E. Romerowi urlopu
na rok akademicki 1929/1930 dla
poratowania zdrowia
(lodaf/26/5/1638)
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Ryc. 94. List A. Zierhoffera do E. Romera z dnia 31 stycznia 1930 roku, w którym przedstawia sprawozdanie z pracy w Instytucie (Bkp BJ 10354)

Ryc. 95. Kolejny list A. Zierhoffera do E. Romera z dnia 18 kwietnia 1930 roku pisany
do Zakopanego jako sprawozdanie ze spraw bieżących (Bkp BJ 10354)
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Ryc. 96. List E. Romera pisany z Dubrownika z dnia 28 kwietnia 1930 roku
z informacją o ostatecznej decyzji przejścia na emeryturę (lodaf/26/5/1638)

Ryc. 97. List E. Romera z Batowic z dnia 30 maja 1930 roku dotyczący
spraw związanych z przejściem na emeryturę (lodaf/26/5/1638)

Ryc. 98. List E. Romera z dnia
23 czerwca 1930 roku pisany
z Truskawca, w którym proponuje
A. Zierhoffera na zastępstwo
(lodaf/26/5/1638)

Ryc. 99. List dziekana W. Rogali do
E. Romera z dnia 8 maja 1930 roku,
w którym proponuje zwolnienie zająć dydaktycznych w roku 1930/1931 przy zachowaniu
kierownictwa Instytutu
(lodaf/26/5/1638)

Fot. 40. Eugeniusz Romer w roku 1930
(archiwum A. Jahna)
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Ryc. 100. Oficjalne pismo Dziekana z dnia 27 czerwca 1930 roku do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
o przeniesieniu E. Romera na emeryturę (lodaf/26/5/1638)

Ryc. 101. Pismo z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia
18 listopada 1930 roku o przyznaniu E. Romerowi urlopu na rok akademicki 1930/1931

Ryc. 102. Pismo do
E. Romera z dnia
11 grudnia 1930 roku
w sprawie ustalenia
dodatku zaopatrzenia
emerytalnego na niepracującą żonę
(lodaf/26/5/1638)
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Ryc. 103. Pismo Dziekana do Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJ w Krakowie z dnia
15 stycznia 1932 roku
w sprawie obsadzenia
Katedry Geografii po
E. Romerze. (Pisma takie
rozesłano do 8 ośrodków
akademickich w Polsce)
(lodaf/26/9/116)

Ryc. 104. Pismo Dziekana H. Steinhausa z dnia
23 kwietnia 1932 roku do
prof. M. Limanowskiego
w Wilnie z zapytaniem
o objęcie zwyczajnej
katedry geografii na UJK
we Lwowie
(lodaf/26/9/116)
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Ryc. 105. List
M. Limanowskiego
do Dziekana
H. Steinhausa
z dnia 8 maja 1932
roku, w którym
wyraża zgodę
na objęcie
katedry Geografii
we Lwowie
(lodaf/26/9/116)

Ryc. 106. List M. Limanowskiego z dnia 11 maja 1932 roku potwierdzający ostatecznie chęć
objęcia katedry Geografii we Lwowie (lodaf/26/9/116)
221

Ryc. 107. Pismo Dziekana
H. Steinhausa z dnia
12 maja 1932 roku do prof.
M. Limanowskiego
o przysłanie dokumentów, które są potrzebne
na nadanie sprawie biegu
urzędowego
(lodaf/26/9/116)

Ryc. 108. Pismo Dziekana H. Steinhausa do
Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia
24 czerwca 1932 roku
w sprawie powierzenia
Katedry Geografii prof.
dr M. Limanowskiemu
(lodaf/26/9/116)
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Ryc. 109. Pismo Dziekana
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK
we Lwowie do Rady
Wydziału Matematyczno-przyrodniczego USB
w Wilnie z dnia 2 lipca
1932 roku informujące
o zaproszeniu M. Limanowskiego na katedrę
Geografii we Lwowie
(lodaf/26/9/116)

Ryc. 110. Pismo M. Limanowskiego
do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK
we Lwowie z dnia 14 października
1932 roku, w którym rezygnuje
z objęcia Katedry Geografii we
Lwowie (lodaf/26/9/116)
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Ryc. 111. Pismo Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego do Dziekana Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego
z dnia 24 listopada 1932 roku
z informacją o wstrzymaniu nominacji M. Limanowskiego
(lodaf/26/9/116)

Ryc. 112. Pismo Ministra Ministerstwa Wyznań Rreligijnych i Oświecenia Publicznego J. Jędrzejewicza
z dnia 20 listopada 1933 roku do
doc. dr Zierhoffera informujące
o mianowaniu go z dniem
23 października 1933 roku profesorem nadzwyczajnym geografii na
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK we Lwowie
(lodaf/26/5/2036)
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6.
Instytut Geograficzny Uniwersytetu
Jana Kazimierza w latach 1931–1939

Procedura wyłonienia następcy po prof. Eugeniuszu Romerze nie zakłóciła normalnego funkcjonowania Instytutu. Z pewnością częste, wcześniejsze urlopy naukowe
i zdrowotne E. Romera oraz „zdalne” kierowanie Instytutem przy ogromnym zaangażowaniu dwóch samodzielnych pracowników, łagodziły ten przejściowy okres. Z rocznego urlopu naukowego powrócił doc. J. Czyżewski, któremu od roku akademickiego
1930/1931 powierzono wykłady z geomorfologii w I trymestrze w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Swój urlop naukowy wykorzystał on na pobyt w kilku zagranicznych
Instytutach Geograficznych. Zdobył tam doświadczenia organizacyjne, zapoznał się
z tematami prac doktorskich. Nawiązał kontakty z geografami we Wrocławiu, studiował w Paryżu u E. de Martonne’a i u R. Blancharda w Grenoble. Czas urlopu naukowego wykorzystał też J. Czyżewski na podróże. Uczestniczył w wycieczkach naukowych po Francji i północnej Afryce. Podróżował po Włoszech, Jugosławii, Norwegii
i Szwecji. Te doświadczenia z pewnością miały wpływ na wyższy poziom zajęć, które
prowadził.

6.1. Działalność organizacyjna, dydaktyczna i badawcza Instytutu
Doc. August Zierhoffer od 1931 roku przejął wykłady zlecone z geografii ogólnej.
Teofil Szumański prowadził, jak zwykle zajęcia z kartografii. Powierzenie wykładów
z geografii matematycznej i kosmografii w II i III trymestrze wspomnianego roku
akademickiego prof. H. Steinhausowi przyniosło geografom wielki pożytek. Profesor
opracował bowiem bardzo prosty wynalazek, tzw. longimetr Steinhausa do pomiaru
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krzywych linii na mapie przy pomocy kratkowanej kalki, objaśniając sposób pomiaru
(Steinhaus 1931). E. Romer był zachwycony, uznając to za ogromną pomoc dla nauczycieli geografii i w ogóle w pracach kartometrycznych. Dał temu wyraz w liście do prof.
H. Steinhausa, pisząc: „Nota bene bardzo się cieszę tak prostym a tak pożytecznym
wynalazkiem” (Rkp B J 212/81).
W marcu 1931 roku, decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej z 21 lutego 1931 roku prof.
E. Romer został Honorowym Profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (ryc. 113). Ważnym wydarzeniem był też przewód habilitacyjny dr. Józefa Wąsowicza, który nie był nigdy związany etatowo z Instytutem Geograficznym, ale jako
bliski współpracownik E. Romera w Instytucie Kartograficznym czuł się członkiem
pracowni geograficznej. Jego przewód habilitacyjny został przeprowadzony na Wydziale Humanistycznym. Procedurę rozpoczęto 11 lutego 1931 roku na wniosek referenta, prof. Franciszka Bujaka. Do Komisji Habilitacyjnej powołano profesorów:
F. Bujaka, J. Czekanowskiego, A. Fischera oraz zaproponowano prof. E. Romera z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Następnie 11 marca 1931 roku Komisja dopuściła dr. J. Wąsowicza do dalszych etapów przewodu. Na posiedzeniu Rady Wydziału
Humanistycznego 29 kwietnia zaproponowano prof. E. Romera do przedstawienia
referatu o kwalifikacjach naukowych kandydata. Tytuł przedstawionej rozprawy habilitacyjnej brzmiał: Niektóre problemy rozmieszczenia ruchu naturalnego ludności w Polsce. Referat prof. E. Romera został wygłoszony i przyjęty jednogłośnie 20 maja 1931
roku. Po krótkim wstępie, zawierającym informacje z życiorysu kandydata, przeszedł
E. Romer do oceny dorobku naukowego. Dr J. Wąsowicz, jeszcze w czasie studiów uniwersyteckich, związał się z powstającym Instytutem Kartograficznym Romera i tam
rozwijał swoje talenty jako kartograf, jak też geograf zajmujący się sprawami demograficznymi. W jego dorobku kartograficznym na szczególną uwagę zasługuje Mapa
narodowości Rzeczypospolitej Polskiej oparta na bardzo gruntownych studiach. Niezwykle cenną cechą J. Wąsowicza była umiejętność syntetyzowania zjawisk: „jedna cyfra
wystarczy do ilustracji”. Opanowanie całokształtu kartografii światowej oraz śledzenie
systematyczne wszelkich zmian w sytuacji polityczno-administracyjnej kuli ziemskiej
zaowocowało szeregiem publikacji w „Czasopiśmie Geograficznym” po roku 1926.
E. Romer podkreślił bardzo ważny udział habilitanta w pracach redakcyjnych „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”. Dzięki jego ogromnej sumienności i dbałości
o wysoki poziom merytoryczny, P P K był często cytowany w literaturze światowej.
Największa w swoim czasie (1927) publikacja kartograficzna Grande Atlante Agostiniego z Novary w swoich pismach propagandowych rozsyłanych w językach światowych, (także niemieckim) wymieniała wśród renomowanych czasopism, takich jak
„Geographical Journal” (Londyn), Geographical Review (Nowy Jork) i La Géographie (Paryż), także Polski Przegląd Kartograficzny (Lwów) J. Wąsowicz był autorem
434 recenzji w latach 1923–1930. E. Romer podkreślił też jego bardzo wszechstronne zainteresowania geograficzne. Rozprawa doktorska J. Wąsowicza z dziedziny morfometrii
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Studies on the snow-line in Canada and Alaska, ogłoszona w Biuletynie A U w 1929 roku,
była niezwykle nowatorska. Autor po raz pierwszy udowodnił, jak wielką rolę odgrywa przewiewanie mas śniegu na rozwój lodowców w Kordylierach i prawdopodobnie
w innych górach. Prace z zakresu demografii obok opracowań kartograficznych stanowiły główny nurt zainteresowań naukowych dr. J. Wąsowicza. Bardzo wysoko ocenił
E. Romer samą rozprawę habilitacyjną dotyczącą spraw demograficznych, podkreślając jej oryginalność:
Wnioski autora znamionuje ogromna prostota, ale i śmiałość rozumowania, w ogromnej przewadze budząca wielkie zaufanie. Prostota rozumowania autora chroni go od sztucznych i zawiłych, a nie dających się dobrze ocenić koncepcji. W sumie ma się wrażenie, że wnioskowanie
autora jest oparte o szeroki horyzont i wielką znajomość zjawisk życiowych na terenie Rzeczypospolitej (lodaf/26/5/304).

Wykład habilitacyjny pt. Współczesne zmiany rozmieszczenia ludności na świecie
został wygłoszony 22 maja 1931 roku. Pismo do Ministerstwa W R i O P wysłane zostało z Wydziału Humanistycznego 27 maja (ryc. 114). Odpowiedź zatwierdzająca
habilitację i uznająca prawo wykładania na Uniwersytecie nadeszła 17 lipca 1931 roku.
W nowym roku akademickim 1931/1932 doc. J. Wąsowicz rozpoczął cykl wykładów na
Wydziale Humanistycznym z Antropogeografii, które prowadził do 1939 roku. W spisach Wykładów UJK z tych lat podane są ich tytuły: Wybrane zagadnienia z geografii
politycznej, Ludność Polski, Ludność Europy (lodaf/26/5/304). Włączył się on również
w proces dydaktyczny w Instytucie Geograficznym, prowadząc prace magisterskie.
Rok 1931 dla pracowników Instytutu, oprócz normalnych zajęć dydaktycznych,
był okresem przygotowawczym do kolejnego Kongresu Unii Geograficznej w Paryżu
(fot. 41). Prof. E. Romer, wielki zwolennik obecności nauki polskiej w świecie, miał
duże i narastające kłopoty z integracją ośrodków geograficznych w Polsce, głównie
z Warszawą. Dowodem może być list skierowany do prof. W. Massalskiego 17 lutego
1931 roku (ryc. 115). Oto jego fragmenty:
Ponieważ korespondencja z władzami akademickimi funkcjonuje zbyt wolno, a sprawa zaczyna być nagłą, przeto ośmielam się sprawę przedłożyć wprost najbardziej interesowanemu, tj.
S. Koledze z prośbą o łaskawe poinformowanie i załatwienie poniższego w gronie Swoich najbliższych Kolegów uniwersyteckich, jako też Swoich i ich współpracowników naukowych.

Następnie przedstawił E. Romer stan organizacji polskiej delegacji na paryski
Kongres Geograficzny. Podkreślił, że:
Wobec takiego stanu rzeczy jest tem bardziej pożądane, by Delegacja Polska wystąpiła już na
Kongresie paryskim w tej proponowanej przez nas formie ogólnej organizacji Kongresów geograficznych (Rkp B J 212/52).

Kongres paryski odbył się jesienią 16–24 września 1931 roku. Polskę reprezentowało kilkanaście osób. Najliczniej reprezentowany był Lwów – 7 osób, Poznań –
4 osoby, Warszawa – 3 osoby i Kraków – 2 osoby. Na wiceprzewodniczącego Unii Geograficznej wybrano prof. Eugeniusza Romera, który wszedł również do Prezydium
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Unii. Duże zainteresowanie i dyskusję wzbudził referat prof. E. Romera, w którym
przedstawił studium Franciszka Uhorczaka, wykonane pod jego kierunkiem, dotyczące sposobu graficznego uzmysławiania stosunków hipsometrycznych globu ziemskiego za pomocą krzywej hipsograficznej i hipsografoidu. Sukcesem okazał się też referat
samego dr. Franciszka Uhorczaka, który posługując się ekwidystantami przedstawił
rozmieszczenie osiedli wiejskich na Podolu oraz przeanalizował zmiany jakie zaszły
w latach 1845–1925. W dyskusji zwrócono uwagę na sam pomysł zastosowania ekwidystant w badaniach nad osadnictwem. J. Wąsowicz zaprezentował referat dotyczący
metod przedstawiania rzeźby terenu. W drugim referacie wygłoszonym w sekcji historycznej dr J. Wąsowicz mówił o Atlasie Vandermaelena, zapomnianym i odszukanym
przez E. Romera. Było to bardzo ciekawe odkrycie, ponieważ dzieło to przedstawiało
mapę świata w jednolitej podziałce (około 1:1 600 000) na 65 lat przed wystąpieniem
A. Pencka z wnioskiem o wydanie mapy świata 1:1 000 000. Doc. A. Zierhoffer zaprezentował wyniki swoich badań teras plejstoceńskich północnych stoków Karpat.
Prof. H. Arctowski z kolei wygłosił interesujący referat o wahaniach klimatycznych,
zwracając uwagę na zupełnie niedostrzegany fakt nieciągłości w przebiegu poszczególnych zjawisk meteorologicznych i klimatologicznych. Lwowscy geografowie od strony
naukowej zaprezentowali wysoki poziom.
Udało się prof. E. Romerowi włączyć do programu Kongresu wizytę czołowych
geografów z wielu państw w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Z inicjatywy Profesora zorganizowano tam wystawę starej polskiej kartografii i literatury geograficznej. Wydarzenie to miało służyć, przede wszystkim, promocji Polski i jej dorobku w zakresie
geografii w ciągu kilku wieków.
Prof. E. Romer w imieniu Rządu Polskiego zaprosił geografów z całego świata do
Polski na 1934 rok. Zaproszenie zostało przyjęte i było ukoronowaniem jego starań
o Warszawę, jako miejsce kolejnego XIV Kongresu Unii Geograficznej (ryc. 116–117,
fot. 42–43). Należy uznać to za ogromny osobisty sukces prof. E. Romera związany,
bez wątpienia, z jego prywatnymi naukowymi kontaktami w świecie, jak też wyjątkową zdolnością trafnej, przekonującej argumentacji (Czyżewski 1932, 1960).
W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie dotyczące formalnego następcy na stanowisku
Dyrektora Instytutu, następowały rotacyjne zmiany w zatrudnieniu pracowników
(fot. 44–49). Przy tej okazji należy zaznaczyć, że również w tym wypadku, a nie tylko na polu naukowym, była bardzo ścisła współpraca pomiędzy Instytutem Geofizyki i Meteorologii prof. H Arctowskiego, a Instytutem Geograficznym. Można przyjąć, że te dwa Instytuty tworzyły współpracujący zespół nauk geograficznych, a prof.
H. Arctowski był najczęściej wybieranym recenzentem przy doktoratach i magisteriach. Asystenci z reguły zatrudniani byli na roczne kontrakty, i tak np. Michał Orlicz
w latach 1930–1934 pracował w Instytucie Geografii, potem przez rok 1934–1935
u prof. H. Arctowskiego i od 1936–1939 znowu u geografów. Z Instytutem związany był w latach 1930–1933 do przedwczesnej śmierci Henryka Bolkota. Zatrudnienie
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etatowe stracił natomiast Franciszek Uhorczak, który przeszedł na wolontariat
w latach 1932–1933. Najdłużej z kadry pomocniczej Instytutu Geograficznego utrzymał nieprzerwane zatrudnienie Adam Malicki w latach 1927–1939. Jedynie przez rok,
tuż po doktoracie, jako adiunkt mianowany, pracował w roku akademickim 1935/1936
przy Katedrze Mineralogii i Petrografii (lodaf/26/5/1417, 1183, 139, 1919).
Pismo definitywnie rozstrzygające o kierownictwie Instytutu nadeszło z Ministerstwa W R i O P 20 listopada 1933 roku. Do obowiązków prof. nadzw. Augusta Zierhoffera należało prowadzenie wykładów co najmniej 5 godzin tygodniowo, dwie godziny ćwiczeń oraz kierownictwo Instytutem. Dodatek kierowniczy został przyznany
od 1 listopada 1933 roku. Wymagane ślubowanie służbowe prof. A. Zierhoffer złożył
4 grudnia 1933 roku (ryc. 118). W latach trzydziestych prof. A. Zierhoffer prowadził
też zajęcia na I roku Studium dyplomatycznego na Wydziale Prawa, były to wykłady
i ćwiczenia z Geografii gospodarczej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra W R i O P do 30 czerwca 1932 roku, o czym
była mowa wcześniej, można było zakończyć studia doktoratem z pominięciem magisterium pod warunkiem, że rozpoczęło się je przed rokiem 1926. W Archiwum Lwowskim zachowała się dokumentacja doktoratów z tego okresu:
Maria Kołodziejska – Doliny rzek Wyżyny Małopolskiej, 1930, promotor E. Romer,
recenzent W. Rogala (lodaf/26/4/315),
Adam Schmuck – Wahania temperatury w Europie w północnej Afryce w latach 1910–
–1919, 1930, doktorat z geofizyki i geografii, promotor H. Arctowski, recenzent
S. Loria (lodaf/26/4/652),
Wincenty Przepiórski – Nieużytki w Polsce południowej, 1931, promotor E. Romer, recenzent H. Arctowski (lodaf/26/4/501),
Augusta Cehakówna – Profile podłużne rzek pokuckich, 1932, promotor E. Romer,
recenzent H. Arctowski (lodaf/26/15/1003),
Henryk Bolkot – Krzywe hipsograficzne Ameryki Północnej i Południowej, 1932, promotor E. Romer, recenzent H. Arctowski (lodaf/26/15/1003),
Aleksander Kosiba – Izochrony Polski z Warszawą jako ośrodkiem, 1932, promotor
E. Romer, recenzent H. Arctowski (lodaf/26/15/1003),
Adam Malicki – Deniwelacje globu ziemskiego, 1932, promotor E. Romer, recenzent
H. Arctowski. Malicki jest bodajże jedynym asystentem, który wcześniej (w 1929
roku) obronił pracę magisterską (lodaf/26/4/399),
Michał Orlicz – Morfologia Azji w świetle krzywej hipsograficznej, 1932, promotor
E Romer, recenzent H. Arctowski (lodaf/26/4/457),
Maria Romanowska – Zmiany zalesienia Królestwa Polskiego w ostatnim stuleciu, 1932,
promotor E. Romer, recenzent F. Bujak (lodaf/26/15/1003),
Franciszek Uhorczak – Z metodyki badań nad osadnictwem, 1932, promotor E. Romer,
recenzent H. Arctowski (lodaf/26/15/1003).
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Należy też odnotować przypadek odrzucenia pracy doktorskiej Kazimierza
Bryńskiego pt. Fizjografia Europy w świetle krzywej hipsograficznej. Negatywne opinie
wystawili E. Romer i H. Arctowski 20 października 1932 roku (lodaf/26/4/122)22.
Do roku 1932, według zachowanej dokumentacji wykonano 6 prac magisterskich.
Po 1932 roku sytuacja uległa radykalnej zmianie. Studia kończyło się z tytułem magistra, doktorat robili tylko nieliczni. W latach 1933–1939, według zachowanych zestawień zbiorczych i zachowanych protokółów z egzaminów magisterskich w Archiwum Lwowskim, wykonano w Instytucie Geograficznym około 90 prac magisterskich
i obroniono 5 doktoratów. Obronili je:
Aleksander Żaruk – Regionalizm Polski w świetle zawodów ludności, 1933, promotor
E. Romer, recenzent J. Czekanowski (lodaf/24/4/258).
Józefa Mękarska – Rozwój miast na kuli ziemskiej 1875–1925, 1933, promotor
E. Romer, recenzent A. Zierhoffer (lodaf/26/15/1003).
Józef Haliczer – nauczyciel gimnazjum w Tarnopolu. Wokół tego przewodu doktorskiego było duże zamieszanie. Dysertacja pt. Rozmieszczenie i przyrost ludności
w Europie w okresie 1820–1900, została przygotowana pod kierunkiem Eugeniusza
Romera w roku 1925. Nie doszło jednak do jej obrony ze względu na negatywną recenzję prof. F. Bujaka. Dopiero po 12 latach w 1937 roku praca została obroniona pod
zmodyfikowanym tytułem Mapy ilościowe i środek zaludnienia Europy około 1720,
1820, 1930 roku. Promotorem był A. Zierhoffer, a recenzentem E. Romer (lodaf/
26/4/182)23.
Jan Ernst – Regionalizm Podola w świetle niektórych zjawisk geograficzno-rolniczych, 1937,
promotor A. Zierhoffer, recenzenci: E. Romer, J. Czekanowski (lodaf/26/4/674),
Alfred Jahn – Badania nad strukturą i temperaturą gleb Zachodniej Grenlandii, 1939,
promotor A. Zierhoffer, recenzent H. Arctowski (lodaf/26/5/2236).
Jako ciekawostkę można dodać, że na Wydziale Humanistycznym w latach 1932–
–1937 obroniono 3 doktoraty o tematyce historyczno-geograficznej:
Jarosław Rudnicki – Nazwy miejscowe Bojkowszczyzny, promotor W. Taszycki, recenzent J. Kuryłowicz (lodaf/26/4/531).
Ignacy Fass – Horyzont geograficzny Arystotelesa, promotor R. Ingarden, recenzenci:
K. Chyliński, E. Bulenda (lodaf/26/4/596).
22
Kazimierz Bryński (1903–1968) uzyskał magisterium już po wojnie w 1947 roku na U J
w Krakowie. Postać niezwykle barwna i kontrowersyjna. Był indywidualistą, wielkim entuzjastą ochrony przyrody, działaczem społecznym, niestety jego trudny charakter stwarzał problemy w kontaktach międzyludzkich. Po wojnie związany z U M C S w Lublinie był pomysłodawcą
Ogrodu Botanicznego na Sławinku oraz Zalewu Zemborzyckiego na Bystrzycy, jako terenu
rekreacyjnego dla Lublina.
23
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Tadeusz Lewicki – Ketanna – przyczynek do geografii historycznej Afryki Północnej,
promotor Z. Smogorzewski, recenzent A. Klawek lodaf/26/4/531).
Obejmując kierownictwo Instytutu, prof. A. Zierhoffer miał znaczny dorobek naukowy, który liczył 162 pozycje. Były to rozprawy naukowe z geomorfologii, kartografii,
dydaktyki geografii, geografii gospodarczej Polski i świata, sprawozdania i wiele krótkich lecz cennych notatek o charakterze popularnonaukowym. Dużym powodzeniem
cieszyły się opracowywane wspólnie z J. Wąsowiczem, a wydawane przez Książnicę-Atlas, podręczniki Polska w cyfrach i Świat w cyfrach.
Prof. A. Zierhoffer zamieszczał swoje prace w „Czasopiśmie Geograficznym”, „Polskim Przeglądzie Kartograficznym”, „Pracach Geograficznych”, „Przyrodzie i Technice”.
Miał on już ugruntowaną opinię znakomitego dydaktyka i wychowawcy młodzieży.
Działalność dydaktyczno-organizacyjną rozwijał także poza uniwersytetem. Zorganizował i kierował przez trzy lata (1932–34) Wyższym Kursem Nauczycielskim we
Lwowie. Ponadto wykładał na wielu kursach dla nauczycieli na różnym poziomie. Był
sekretarzem lwowskiego Towarzystwa Geograficznego przez cały czas jego istnienia
(1926–1939). Pełnił też przez cztery lata funkcje sekretarza redakcji „Czasopisma Geograficznego”. Był członkiem Rady Nauk Ścisłych i Stosowanych, a w latach 1935–1939
sekretarzem Komitetu Geograficznego przy tej Radzie (Zierhoffer – własnoręczny
życiorys).
Jako nowy kierownik Instytutu wnioskował do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o wystosowanie pisma do Ministerstwa z prośbą o stabilizację etatu adiunkta dla doc. Juliana Czyżewskiego (ryc. 119). Sprawa została załatwiona pomyślnie, a ślubowanie służbowe zostało odebrane przez rektora 26 czerwca 1934 roku.
Po trzech latach, w roku 1937, doc. Julian Czyżewski poprosił o rozwiązanie umowy
z Uniwersytetem w związku z otrzymaniem stanowiska profesora geografii gospodarczej w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego, przekształconej w Akademię Handlu Zagranicznego (ryc. 120). Podjął się tam organizacji Instytutu Geograficznego
(ryc. 121). Doc. J. Czyżewski zajął miejsce prof. A. Zierhoffera, który musiał zrezygnować z pracy w W S H Z, ponieważ nie można było, w myśl ustawy, łączyć dwóch
równorzędnych stanowisk profesorskich (lodaf/26/5/2074)24.
W roku 1875 wyłączono dział handlowy z działającej we Lwowie od 1844 roku Akademii
Technicznej (późniejszej Politechniki Lwowskiej). Utworzono średnią szkołę handlową pod
nazwą Akademii Handlowej. W roku 1894 Sejm Krajowy podwyższył jej status, przekształając
ją w średnio-wyższą Państwową Szkołę Handlową. Pomimo oficjalnej zmiany nazwy posługiwano się w dokumentach starą nazwą Akademia Handlowa. W latach 1899–1930 rektorem
uczelni został Antoni Pawłowski. W roku 1922 doprowadził do kolejnego przekształcenia
uczelni w czterowydziałową Wyższą Szkołę Handlu Zagranicznego (W S H Z). W roku 1937
(1938?) WSHZ otrzymała status akademicki, jako Akademia Handlu Zagranicznego z prawem nadawania doktoratów i habilitacji w zakresie nauk handlowych. Była to uczelnia jednowydziałowa z bogatym programem nauczania (Czyżewski – życiorys, Domaszewicz 1993).
24
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W latach 1933–1937 doc. J. Czyżewski prowadził w Instytucie Geograficznym wykłady o dość zróżnicowanych tematach. Były to: Podstawy geomorfologii, Krajobrazy
podkarpackiego dorzecza Dniestru i Prutu, Geografia fizyczna Polski, Wybrane zagadnienia z geografii osiedli wiejskich w Polsce, Geografia Polski, Antropogeografia, Geografia pozaeuropejska części świata: Ameryka Północna i Południowa. Prof. A. Zierhoffer
przejął zajęcia prowadzone wcześniej przez E. Romera: wykłady z geografii ogólnej
i gospodarczej, ćwiczenia dla początkujących, repetytorium geograficzne, pracownia
geograficzna oraz wycieczki geograficzne. Teofil Szumański natomiast utrzymał zajęcia z kartografii (Spis wykładów U J K z lat 1933–1939).
W latach 1934–1939, jako efekt reformy szkolnictwa wyższego, Instytut Geograficzny został oficjalnie przemianowany na Zakład Geograficzny. Instytutami pozostały tylko te jednostki naukowe gdzie zatrudnionych było kilku profesorów. Kierowali
oni swoimi Zakładami. tworzącymi Instytut. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym U J K te warunki spełniali jedynie matematycy. Instytut Matematyczny zatrudniał trzech profesorów i składał się z trzech Zakładów. Wszystkie dotychczasowe Instytuty Wydziału zatrudniające jednego profesora przemianowano na Zakłady.
Nazwa Instytut Geograficzny była jednak dalej używana zwyczajowo oraz w pismach
oficjalnych, obok Zakładu Geograficznego. Najlepszym tego przykładem może być
wniosek z roku 1939 na profesurę zwyczajną A. Zierhoffera, kierownika Zakładu Geograficznego, do którego załączono wykaz dorobku pracowników Instytutu Geograficznego(zał. 3, ryc. 122). Podobnie jak w latach poprzednich, z Instytutem Geograficznym współpracowało około 30 osób (studenci, pracownicy i wolontariusze. W roku
akademickim 1935/1936 na etacie młodszego asystenta pracowała Halina Gawińska.
W roku 1937 od 1 października na etacie młodszego asystenta zatrudniony został Alfred Jahn (fot. 50), pracując do 1939 roku. W tym samym okresie, również na etacie
młodszego asystenta, pojawiła się w Instytucie Halina Halicka, która wcześniej pracowała w Instytucie Geofizyki i Meteorologii. Na dwa lata przed wojną, jako zastępca
asystenta, zatrudniona została Stanisława Schneigertówna. Na asystenckich wolontariatach w Instytucie Geografii przebywali: Jan Ernst (1935–1937), Wacław Kaczorowski (1938–1939), Aleksander Kosiba (1939, fot. 51). Instytut zatrudniał również
pomoc techniczną). W roku 1935/36 był nim Zygmunt Neister (lodaf/26/5/2140,
2201, 349, 2236, 926).
Prof. A. Zierhoffer podtrzymał romerowską tradycję przyjacielsko-rodzinnej, zespołowej atmosfery wśród pracowników i studentów w Instytucie. Praca naukowo-dydaktyczna prowadzona była z dużym rozmachem i zaangażowaniem, w bardzo
skromnych warunkach lokalowych. W procesie kształcenia w dalszym ciągu ważną rolę odgrywały ćwiczenia dla początkujących oraz repetytoria, w których mogli
uczestniczyć studenci wszystkich lat. Miały one zwykle charakter wartkiej dyskusji naukowej. Studenci referowali prace własne lub ciekawe pozycje literatury. Repetytoria
miały charakter otwarty, często uczestniczyli w nich pracownicy naukowi oraz zapro232
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szeni goście. W czasie tych posiedzeń rodziły się nowe problemy, rozwiązywano też
zagadnienia metodologiczne, które służyły aktualnie prowadzonym badaniom. Prof.
Hugo Steinhaus, prowadząc wykłady dla geografów, bardzo pomógł w badaniach nad
rozproszeniem osiedli wiejskich, opracowując nową metodę – wskaźnik rozproszenia
i zagęszczenia. Zasady jej przybliżył właśnie na jednym z repetytoriów. Za forum wymiany myśli służyły w dalszym ciągu tradycyjne „herbatki”, nie miały one jednak tak
ceremonialnego charakteru, jak za E. Romera; spotkania te służyły rozładowywaniu
różnych napięć pojawiających się w zespole. Gospodarzem i niezwykle taktownym
mediatorem był sam kierownik, prof. A. Zierhoffer ( Jahn 1983).
W programie kształcenia geografów ciągle ważne były wycieczki prowadzone
przez profesorów A. Zierhoffera i J. Czyżewskiego, ale także przez asystentów A. Malickiego i H. Orlicza. Organizacja XIV Międzynarodowego Kongresu Unii Geograficznej w Warszawie w roku 1934, była ostatnim mocnym akordem zaangażowania
się prof. E. Romera bezpośrednio w sprawy geografii polskiej a tym samym Instytutu
Geograficznego U J K. Przygotowania do Kongresu trwały 3 lata, w atmosferze braku
jedności w środowisku geograficznym w Polsce. Idea Kongresu nie miała poparcia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie. Jeszcze w 1930 roku Towarzystwo
zorganizowało specjalne zebranie z udziałem członków P T G: prezesa Władysława
Massalskiego oraz Stanisława Lencewicza, Jerzego Lotha, Władysława Deszczki, Pawła Ordyńskiego, Feliksa Różyckiego oraz przedstawicieli, m.in. Ministerstwa W R i O P,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Na
spotkaniu dyskutowano, czy można zaprosić w Paryżu kolejny Kongres Geograficzny
do Polski. Wyrażano jednoznaczną opinię, że Polska nie jest przygotowana do takiego
przedsięwzięcia pod względem naukowym, ani organizacyjnym. Do tej negatywnej
opinii, uważając tę inicjatywę za przedwczesną, przyłączył się też szef Wojskowego
Instytutu Geograficznego, płk Józef Kreutzinger (Massalski 1931).
Po ustaleniu w Paryżu, że kolejny Kongres odbędzie się w Warszawie (o czym była
mowa wcześniej – patrz str. 228), do jego organizacji włączyło się również Polskie Towarzystwo Geograficzne. Do prac nad przygotowaniem tego wielkiego przedsięwzięcia przystąpiły wszystkie geograficzne ośrodki uniwersyteckie w Polsce, przy wsparciu
Wojskowego Instytutu Geograficznego i innych instytucji państwowych. Prof. E. Romer, jako przewodniczący komitetu organizacyjnego, odpowiadał za przygotowanie
Kongresu na arenie międzynarodowej, jego zastępcą był prof. Antoni Sujkowski. Prof.
S. Pawłowski, jako sekretarz generalny koordynował współpracę pomiędzy ośrodkami w geograficznymi w kraju. XIV Międzynarodowy Kongres Geograficzny odbył
się w dniach 23–31 sierpnia w Warszawie i był wielkim sukcesem geografii polskiej.
Pod względem liczby uczestników był największym z dotychczasowych. Do Polski
przyjechali bowiem przedstawiciele 44 państw, w liczbie około 700. Polskę reprezentowały 93 osoby, wśród nich wszyscy profesorowie, docenci geografii, a także liczne
grono młodych pracowników naukowych. Wycieczki pokongresowe były perfekcyj233
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nie zaplanowane (od Pomorza po Pokucie) oraz doskonale zorganizowane. Materiały
kongresowe (tom ze streszczeniami 309 referatów oraz 12 przewodników wycieczkowych) imponowały rozmiarami i starannością edytorską. Największy spektakularny sukces Kongresu stanowiły wystawy kartograficzne: Wielka Międzynarodowa
Wystawa Kartografii Oficjalnej obrazująca dorobek kartografii światowej, Wystawa
Mapy Świata 1:1 000 000, Wystawa Kartografii Prywatnej, na której Książnica-Atlas
wzbudziła ogromy zachwyt oraz wystawa Wojskowego Instytutu Geograficznego
zatytułowana Jak powstaje mapa? Niestety nie udało się, mimo ogromnego wysiłku
W I G, przygotować na Kongres jednolitej mapy topograficznej Polski. Przemawiając
na otwarciu Międzynarodowej Wystawy Kartografii Oficjalnej, prof. E. Romer powiedział m.in.:
Mapa, dzieło wspólnego wysiłku nauki, techniki i sztuki, weszła w tym stopniu we wszystkie
przejawy życia, wykwitła w tylu odmianach dla potrzeb kultury i gospodarki, że zrównać ją tylko można ze słowem drukowanym. W okresie swych przedhistorycznych narodzin, związana
z zaczątkami literatury i sztuki, rozwinęła się pod opieką surowych piastunek: wojska i techniki.
Prymitywy map: plany grobowców-skarbców, fantastyczne plany bitew i wypraw wojennych,
ryte na ścianach jaskiń szkice tajemnych dróg do „krajów szczęścia i urodzaju” – oto pierwsze
próby prac kartograficznych, które niejednokrotnie były jedynym środkiem przekazywania legend, tradycji i prawd historycznych.
Treść mapy będąca odzwierciedleniem ziemi i życia, musiała się oprzeć z jednej strony na matematyczno-graficznym ujęciu obrazu z drugiej musiała być łatwo zrozumiała, więc musiała
przemawiać do nas językiem pięknym, prostym i nieskomplikowanym: efektami linii, barw
i cieni (ze zbiorów A. Chałubińskiej).

Trudno o bardziej zwięzły, a jednocześnie przemawiający do wyobraźni, zarys historii kartografii. W tym małym fragmencie tekstu ujawnia się najważniejsza cecha
E. Romera-uczonego, polegająca na ujmowaniu zagadnień w sposób trafny i syntetyczny. W swoich wystąpieniach E. Romer apelował o zaniechanie stosowania szraf
ma mapach topograficznych. Niezwykle miłym akcentem było wręczenie prof. Eugeniuszowi Romerowi Zbioru Prac dedykowanych mu z okazji 40-lecia pracy naukowej.
Tom przygotowali uczniowie i współpracownicy przy współudziale uczonych z całego
świata. Kongres warszawski przeszedł do historii jako jeden z najlepszych (Lencewicz
1935).
Geografowie lwowscy brali czynny udział w obradach sześciu sekcji kongresowych. Profesorowie A. Zierhoffer i J. Czyżewski poprowadzili wycieczkę na Podole
i w Karpaty Wschodnie w dniach 13–21 sierpnia (ryc. 117). Uczestniczyło w niej 14 osób.
Po roku 1934 E. Romer usunął się z czynnego życia uniwersyteckiego, służył jednak
zawsze radą i wsparciem naukowym25. Odchodził rozgoryczony i bardzo krytyczny
W roku 1938 na kolejnym Kongresie w Amsterdamie prof. E. Romer zrzekł się godności wiceprezesa Międzynarodowej Unii Geograficznej na rzecz prof. S. Pawłowskiego, dbając
o to, aby Polska tę zaszczytną funkcję utrzymała.
25
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wobec projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowywanej w związku
z wprowadzoną w 1932 roku „reformą jędrzejewiczowską”. Wcześniejsze rozporządzenia ministerialne z lat 1919–1931 prowadziły, według niego, do stopniowego ograniczania autonomii szkół wyższych. Wypowiedział się na ten temat w książce W obronie
wolności szkół akademickich. Pisał tam między innymi:
Wolność nauki i akademickich polskich uczelni na różne jeszcze próby została narażona, póki
wraz z odrodzoną ojczyzną nie wzniosła się na najwyższy po Kołłątajowskiej reformie stopień
rozwoju w wypracowanej przez polskie Ministerium WRiOP Ustawie o Szkołach Akademickich” z dnia 13-go lipca 1920 roku. Ale już w dniach, które przyniosły nauce polskiej ostoję
w formie wspomnianej ustawy, dojrzewały jedne a kiełkowały inne przyczyny ataku na wolność
nauki i uniwersytetów (…). Z uzyskaniem tymczasem niepodległości poczęły wyrastać nowe
uniwersytety. Oczywiście, w tym entuzjastycznym rozmachu, z jakim doszliśmy w ciągu dwu
lat niepodległości do 5 uniwersytetów, 2 politechnik i 6 innych zakładów wyższych stopnia
akademickiego, nie licząc drugie tyle zakładów z analogicznymi tendencjami, tkwiła głęboka
wiara w niespożyte siły odrodzonego narodu z jednej strony, a równie głębokie przekonanie
z drugiej strony, że z owych nowych wyższych uczelni trysną ożywcze krynice wiedzy i nauk,
źródła potęgi narodowej. Niestety, za niespożyte uważane siły były ograniczone, ilość pochłonęła jakość, a ułomność tego stanu ujawniła się prędko (…). Zdaniem Mojem, ciosem dla istoty
akademickiego ustroju było wprowadzenie dla wszystkich studentów obowiązkowego stopnia
akademickiego magisterium i połączonej z tem pewnej, ściśle określonej normy studiów uniwersyteckich. To godziło już w najistotniejszą cechę uniwersytetów, wolność nauki i nauczania,
a powódź egzaminów zagrażała takiem zaabsorbowaniem sił profesora i takiem pognębieniem
jego sił duchowych, że nad jego twórczością poważny musiał być postawiony pytajnik. Nowe
obowiązki, narzucone dla dobra narodu uniwersytetom, które są jego najwyższym duchowym dobrem nie mogą być połączone z uniwersytetów szkodą i wymagają nie tylko więcej ale
i przede wszystkim zupełnie nowych ludzi, czegoś w rodzaju asystentów profesorów, których
zadaniem byłoby osłonięcie uniwersytetów od grożącej im zasadniczej deformacji (Romer 1933,
str. 2–7).

Prof. E. Romer nigdy nie był obojętny wobec spraw publicznych. Zawsze służył
Polsce, bolejąc nad trudnościami powstałymi w związku z łączeniem po 123 latach niewoli trzech politycznych różnych organizmów w jeden. Już po odzyskaniu niepodległości wygłaszał prelekcje o Polsce na różnych zgromadzeniach międzynarodowych:
i tak dla Słowian w 1927 roku w Warszawie, dla Włochów-polonistów w Zakopanem
w 1928 roku, dla Brytyjczyków w Londynie w 1930 roku, dla geografów z całego świata
w Warszawie w 1934 roku i jeszcze w wielu miejscach. Eugeniusz Romer był „chory na
Polskę”, ze swym emocjonalnym, ale bardzo rozważnym patriotyzmem. Swoje prace
poświęcone dobru publicznemu zawarł w dwu tomach Ziemia i państwo i Rady i przestrogi (Romer 1938b, 1939b).
Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, związany się z wymianą myśli i doświadczeń, był zawsze bardzo ważnym wyzwaniem dla lwowskich geografów. Na IV Zjeździe Słowiańskich Geografów i Etnografów w Sofii w Bułgarii,
w dniach 16–29 sierpnia 1936 roku, Lwów reprezentowała liczna delegacja. Uczestniczyli w niej: prof. A. Zierhoffer, doc. J. Wąsowicz oraz grupa pracowników i studentów,
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z przewodniczącym koła naukowego Alfredem Jahnem. Byli też profesorowie lwowscy
współpracujący z Instytutem: J. Czekanowski i H. Arctowski.
Warto przytoczyć kilka uwag A. Jahna, wówczas studenta, zapisanych we wspomnieniach:
Zjazd był tłumny najwięcej ludzi z Jugosławii, nikogo ze Związku Radzieckiego. Uderzyło
mnie to, że uczestnicy zjazdu porozumiewali się ze sobą przeważnie w języku niemieckim.
Wiele referatów w tym języku wygłoszono. Prof. Limanowski z Wilna zaprezentował piękną
francuszczyznę. Jego referat, wygłoszony z właściwą mu swadą, pełną gestykulacji i miotania
się po katedrze, wzbudził szczególne zainteresowanie. Spośród polskich uczestników zjazdu
wybijali się profesorowie Lencewicz, Pawłowski, Zaborski (…). Szczególną pozycję na zjeździe
zajął docent Włodzimierz Kubijowicz, Ukrainiec, geograf krakowski. Reprezentował Ukrainę,
tylko jaką? Miał krytyczny stosunek do Polski i Polaków, chociaż sam wyszedł z mieszanej
rodziny. Matka jego była Polką, ojciec wywodził się z Łemków, spod Nowego Sącza. Kubijowicz przedstawił w Sofii opracowany przez siebie atlas Ukrainy. Dzieło na pewno wyjątkowe,
chociaż krytykowane przez Polaków, gdyż autor granice tej wielkiej Ukrainy przesunął gdzieś
pod Kraków. Wąsowicz, niegdyś kolega szkolny Kubijowicza w Krakowie, opowiadał mi, że
nacjonalistyczne uczucia autora atlasu Ukrainy zrodziły się już w szkole jako protest przeciwko
kolegom, którzy wyśmiewali jego ukraiński rodowód. Niestety były to częste fakty, które przysporzyły nam wielu wrogów. W czasie wojny Kubijowicz stał na czele Centralnego Komitetu
Ukraińskiego i współpracował z hitlerowskimi Niemcami ( Jahn 1991, str. 81).

Sprawa W. Kubijowicza, docenta geografii na U J, została szerzej przedstawiona
przez A. Jackowskiego i I. Sołjan (2009). Przytoczona relacja prof. A. Jahna uzmysławia narastające problemy geopolityczne Europy środkowo-wschodniej w latach trzydziestych. Lwowski ośrodek naukowy, jak i całe kresy wschodnie II Rzeczpospolitej,
najboleśniej odczuły ich skutki w latach wojennej katastrofy.
W lipcu 1938 roku profesorowie: A. Zierhoffer i H. Arctowski uczestniczyli
w XV Międzynarodowym Kongresie Unii Geograficznej w Amsterdamie, na którym
prof. H. Arctowski został przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Wahań Klimatycznych.
Zasięg podejmowanych badań terenowych w zakresie geomorfologii w Instytucie
pod koniec lat trzydziestych wykroczył poza granice Polski. Dr Adam Malicki, już
jako adiunkt, dwa razy przebywał na urlopach naukowych w Jugosławii: od 1 maja
do 31 sierpnia 1936 roku i od 25 kwietnia do 31 sierpnia 1938 roku. Pierwszy pobyt
poświęcony był zbieraniu literatury dotyczącej zjawisk krasowych w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Belgradzkiego oraz prowadzeniu obserwacji terenowych
w Hercegowinie i Dalmacji. Podczas drugiego pobytu prowadził A. Malicki studia
terenowe w Bośni i Lice (Chorwacja) z zakresu geomorfologii i antropogeografii. Plonem tych badań było opracowanie Gatacko Polje zamieszczone w „Kosmosie” (T. LXII
1937). Tego typu wyjazdy były z pewnością efektem wcześniejszych spotkań geografów,
m.in. na międzynarodowych zjazdach, ułatwiały one nawiązywanie indywidualnych
kontaktów naukowych. W kraju A. Malicki interesował się krasem Pokucia, więc badania jugosłowiańskie pozwoliły mu na studia porównawcze w tym zakresie.
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Dużym wydarzeniem była organizacja wyprawy polarnej na Grenlandię w roku
1937. Kierownikiem jej został dr Aleksander Kosiba legitymujący się już doświadczeniem zdobytym podczas wcześniejszych takich wypraw. Aleksander Kosiba – człowiek o bardzo silnym, lecz trudnym charakterze, za swój cel życiowy postawił „zdobywanie” krajów polarnych. Po zdaniu państwowego egzaminu nauczycielskiego na
U J K w roku 1929 podjął pracę nauczycielską w szkole średniej, zatrudniając się także
jako kreślarz w Książnicy-Atlas. W okresach letnich w latach 1929–1931 na własny
koszt, przy wielu wyrzeczeniach i w trudnych warunkach rozpoczął swoje indywidualne, badawcze podróże polarne, początkowo w obszary glacjalne i tundrowe Laponii
Szwedzkiej, Norweskiej i Fińskiej. Podczas tych samotnych wypraw pogłębiał studia
w instytutach badawczych Norwegii, Szwecji, Finlandii i Danii, nawiązując także
szerokie kontakty naukowe w zakresie geofizyki, glacjologii i klimatologii. A. Kosiba nauczył się też języka skandynawskiego (mieszanki języka duńskiego i norweskiego). Oprócz podróży do Skandynawii brał udział w wyjazdach naukowych na Wyspę
Niedźwiedzią, Spitsbergen i Islandię. W roku 1933, już po doktoracie, uzyskał płatny
urlop naukowy z Ministerstwa W R i O P i wyjechał na dalsze studia, przygotowując się
do wzięcia udziału w wyprawie na Grenlandię (fot. 52–55). W roku 1934 dr Aleksander
Kosiba został członkiem ekspedycji Duńskiego Instytutu Geodezyjnego. W zachodniej Grenlandii spędził całe lato. Pracował wówczas w grupie geodezyjnej zakładającej
sieć pomiarowo-triangulacyjną. Czynił też własne obserwacje dotyczące problemów
glacjologicznych . Z jego pasji i wielkiego samozaparcia oraz rozpoznania terenowego podczas duńskiej wyprawy grenlandzkiej zrodziła się myśl zorganizowania samodzielnej polskiej wyprawy badawczej na Grenlandię. Patronowali temu przedsięwzięciu
zarówno E. Romer, jak i H. Arctowski – polarnik z dużym doświadczeniem. Doktor
Aleksander Kosiba doskonale przygotował ekspedycję we wszystkich szczegółach, dobierając również skład uczestników. Byli to: Stefan Bernadzikiewicz, Stanisław Siedlecki, Rudolf Wilczek, Antoni Gaweł i Antoni Zawadzki, który reprezentował Wojskowy Instytut Geograficzny. August Zierhoffer zaproponował także udział w ekspedycji
młodemu magistrowi, zaledwie 22-letniemu A. Jahnowi, dostrzegając w nim zadatki
na przyszłego naukowca. Istotnie, materiały zebrane podczas wyprawy grenlandzkiej
umożliwiły Alfredowi Jahnowi przygotowanie w ciągu dwóch lat pracy doktorskiej na
temat dynamiki gleb peryglacjalnych, którą obronił w kwietniu 1939 roku. Dzięki wyprawie grenlandzkiej Instytut Geograficzny U J K włączył się w problematykę badań
polarnych. Wybuch wojny przerwał przygotowania do kolejnej wyprawy na Grenlandię,
podczas której, z inicjatywy A. Kosiby, miała zostać założona Polska Arktyczna Stacja
Naukowa. Niestety, oficjalne wyniki naukowe pierwszej lwowskiej wyprawy z 1937 roku
nigdy nie ukazały się drukiem. Większość maszynopisów uległa zniszczeniu. Przed
wojną zdołano opublikować jedynie kilka drobnych rozpraw dotyczących wyprawy.
Trwałym śladem lwowskiej ekspedycji było nazwanie jednego z lodowców Zachodniej
Grenlandii imieniem Eugeniusza Romera ( Jahn 1991, Kosiba – własnoręczny życiorys).
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Wyrazem uznania dla działalności naukowej i organizacyjnej prof. A Zierhoffera
był jego wybór wiosną 1939 roku na dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U J K na rok akademicki 1939/1940. Rada naukowa tego Wydziału 14 czerwca
1939 roku, opierając się na wniosku wybranej komisji, jednomyślnie uchwaliła zwrócić
się do Ministerstwa W R i O P o profesurę zwyczajną dla prof. Augusta Zierhoffera.
Pismo w sprawie zostało wysłane 7 lipca, tuż przed wybuchem II wojny światowej
(ryc. 122). Bardzo wysoko oceniono dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny samego Profesora, jak też Instytutu w okresie 1934–1938. Dorobek Profesora obejmował
blisko dwieście pozycji z różnych dziedzin geografii: geomorfologii, geografii politycznej oraz demografii ziem polskich. Pod jego kierunkiem i z jego inicjatywy opublikowano 52 prace autorstwa asystentów i studentów oraz 19 rozpraw przygotowanych
przez docentów: J. Czyżewskiego i J. Wąsowicza, ponadto 50 drobnych komunikatów,
referatów zbiorowych i pomocy dydaktycznych o charakterze podręcznikowym. Przygotowano do druku dalsze 8 artykułów. W okresie 1934–1939, pod kierownictwem
prof. A. Zierhoffera, przy współudziale dwu docentów, prowadzono zbiorowe terenowe prace badawcze w 5 tematach:
1. Geografia osadnictwa wiejskiego w Karpatach pokuckich,
2. Monografie miast i miasteczek południowo-wschodniej Polski (Lwów, Sambor,
Przemyśl, Jaworów, Sokal, Grzymałów, Pustyń, Kołomyja),
3. Zdjęcie geomorfologiczne płn. Krawędzi Podola,
4. Rozmieszczenie i zmiany użytkowania ziemi w Polsce południowo-wschodniej
w związku z warunkami fizjograficznymi,
5. Morfologia płyty podolskiej.
Wykaz prac opublikowanych w Instytucie zawiera załącznik 3, a zestawienie prac
magisterskich (wybór) – załącznik 4.
Bardzo cenna okazała się współpraca z prof. H. Steinhausem, który pomógł rozwiązać problemy metodyczne w zakresie badań nad osadnictwem. Warto wymienić
tu jeszcze dwie (oprócz cytowanej wcześniej przy longimetrze – s. 226), rozprawy:
O charakterystyce skupienia osiedli oraz O tak zwanej linii równowagi etnicznej – obydwie drukowane w „Czasopiśmie Geograficznym” (T. XIV 1936).
Do dorobku Instytutu należy zaliczyć wszczęcie procedury habilitacyjnej dr. Adama Malickiego. Sprawę rozpoczęto 9 maja 1939 roku, a teczka w Archiwum Lwowskim
obejmuje spis prac, życiorys i ocenę pracy. Dr Adam Malicki został dopuszczony do
kolokwium habilitacyjnego na podstawie całokształtu dorobku oraz przedstawionej pracy Kras gipsowy Podola Pokuckiego (Prace Geograficzne, z. XVIII 1938). Prof.
A. Zierhoffer podkreślił sumienność habilitanta w zbieraniu materiału oraz jego krytyczne podejście w ocenie zagadnienia. Zauważono też jego talent organizacyjny oraz
umiejętność wprowadzania młodych adeptów nauki w metody pracy. Podkreślony też
został jego talent popularyzatorski, przejawiający się w redagowaniu pisma adresowanego do młodzieży – Zbliska i Zdaleka. Wojna przerwała dalszą procedurę habi238
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litacyjną. Przewód A. Malickiego został wznowiony dopiero po wojnie w roku 1947
w Krakowie (lodaf/26/9/371).
Prof. August Zierhoffer starał się, w miarę ciągle skromnego wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa W R i O P, rozwijać warsztat pracy naukowej. Biblioteka
Instytutu posiadała wartościowy księgozbiór liczący ponad 6 000 vol. oraz zbiór map
i przyrządów potrzebnych w pracy terenowej.
Charakteryzując Instytut Geograficzny lat trzydziestych, warto przytoczyć kilka
fragmentów książki prof. Alfreda Jahna Z Kleparowa w świat szeroki. Wspomnienia te
są cenne m.in. dlatego, że obejmują właśnie okres 1933–1939 – lata studiów i asystentury Profesora w ostatnim polskim okresie Uniwersytetu. Jest to znakomita literacka
opowieść o atmosferze panującej w Instytucie tamtych lat, o profesorach, wycieczkach,
zajęciach, stosunkach międzyludzkich (fot. 56–58). To był zupełnie inny Instytut od
tego, który wspominała jedna z pierwszych absolwentek geografii po I wojnie światowej, Aniela Chałubińska. Książka A. Jahna jest znakomitym zapisem historii, opartym
nie na suchych dokumentach, lecz na własnych (może czasem zbyt subiektywnych,
odczuciach). Daje się to zauważyć zwłaszcza w odniesieniu do charakterystyk: profesorów, asystentów, kolegów. Autor, jako już bardzo znany i zasłużony profesor – geomorfolog, przywołuje odczucia młodego, zaledwie dwudziestoletniego młodzieńca,
który, jak napisał po latach, stawiał swoim profesorom szczególne, wręcz niedorzeczne
wymagania. Oto wybrane sylwetki geografów lwowskich przywołane we wspomnieniach Alfreda Jahna:
Ponad wszystkim jaśniała pełnym blaskiem gwiazda Eugeniusza Romera. To właśnie on był
tym, który na drzwiach uniwersyteckiego Instytutu Geograficznego umieścił napis „PROFESOR GEOGRAFII”, co miało swój szczególny wyraz, oznaczało osobę i instytucję. Gdy wstąpiłem na studia Romer był już na emeryturze. Ten wybitnie zdolny człowiek o niepohamowanej energii działania i ambicji jak gdyby nie mieścił się swoim formatem w rozpiętości życia
akademickiego (…). Ten najwybitniejszy człowiek Uniwersytetu Lwowskiego nigdy nie był
jego rektorem, chociaż tyle dokonał dla jego sławy. W latach trzydziestych kiedy studiowałem
Romer więcej czasu poświęcał Książnicy Atlas…tam miał własne laboratorium kartograficzne, tam też przekazał swoją prywatną bibliotekę geograficzną. W uniwersyteckim Instytucie
Geograficznym pozostał pusty gabinet z jego biurkiem i książkami, którego nikt nie ośmielił
się zająć, chociaż prawdę mówiąc nigdy tam profesora nie widziałem. Romer niezależnie od
swoich wielkich talentów badacza i organizatora, miał jakiś szczególny, wręcz magiczny wpływ
na ludzi. Ten krępy średniego wzrostu człowiek, z wydatnym nosem i bystro patrzącymi oczami, był czymś stale zaaferowany, niespokojny, niecierpliwy i kapryśny. Taki mi się wydał gdy
go pierwszy raz zobaczyłem, niemal w przelocie na korytarzu instytutu, a potem na jakimś
seminarium na które rzadko przychodził. Mówił wiele, trafiał w sedno rzeczy, lecz wszystko
jakby przesiewał przez sito własnych odczuć i wyobrażeń. Uderza w jego wszystkich pracach
naukowych jakiś szczególny egotyzm, którego nie mogli mu darować jego koledzy z innych
katedr uniwersyteckich w Polsce (…). Ten utalentowany badacz form powierzchni ziemi i klimatu Polski, autor oryginalnych metod kartograficznych, był gotów w każdej chwili odejść od
nauki, jeśli uznał, że jest coś ważniejszego aniżeli praca naukowa. Dał tego dowody w czasie
pierwszej wojny światowej a potem w drugiej połowie lat trzydziestych gdy zbliżał się nowy
kataklizm. Pisał swoje „przestrogi” dla narodu. Nie należał do żadnej partii gdyż jego bujna
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natura nie mogła się zmieścić w rygorach istniejących wówczas grup politycznych. Całą swoją
wiedzę oddawał społeczeństwu. Zwykł był mawiać, że geografia nie jest dla niego dziedziną
przedmiotowych badań, lecz sposobem myślenia ( Jahn 1991, str. 56–57).

Trudno o trafniejszą charakterystykę tego genialnego i niezwykle skomplikowanego człowieka, uczonego, Polaka. Alfred Jahn nie był już uczniem E. Romera, nie
należał tym samym do kręgu „romerydów”, jak zwykło się określać jego najbliższych,
niezwykle oddanych studentów i współpracowników z lat dwudziestych. E. Romer
nazywał A. Jahna, „wnukiem”, zachowując dystans do młodego adepta geografii. Zastanawia jednak fenomen „romerydów” i A. Jahn znajduje odpowiedź. Według niego,
tkwi ona nie tylko w samej strukturze studiów dawnych uniwersytetów przejętej do
pewnego momentu jeszcze z czasów galicyjskich, lecz także w wytworzeniu bardzo rodzinnych stosunków w elitarnym gronie studentów. Ten model XIX-wiecznego Uczonego-Mistrza, otoczonego uczniami tkwił bardzo głęboko w mentalności E. Romera,
o czym była mowa już wcześniej.
Z ogromną dozą ciepła i szacunku przedstawia A. Jahn z kolei prof. Augusta Zierhoffera. Był bowiem pierwszym jego uczniem, którego Profesor doprowadził w ciągu
zaledwie 6 lat do doktoratu, dostrzegając zacięcie naukowe u tego studenta już na
drugim roku studiów:
Zierhoffer był naturą tak różną od Romera, że problem organizacji własnej szkoły naukowej
musiał u niego przebiegać odmiennie. Był skromny, nie pracował „w pocie czoła swoich uczniów”,
ale był niezwykle wyczulony na ich indywidualne cechy i właściwości. Powiem więcej, zostawił
mi nieograniczone wręcz możliwości własnego „dojrzewania” naukowego. Kiedyś oświadczył
mi, gdy moje nazwisko było już dobrze znane w nauce, że nie przypisuje sobie zasług w kształceniu mnie, że byłem samoukiem. W tym stwierdzeniu zawarł całą swoją skromność i wielkość
subtelnego nauczyciela ( Jahn 1991, str. 63).

Za swojego Profesora uważał A. Jahn też H. Arctowskiego, znanego polarnika,
uczestnika słynnej wyprawy na statku „Belgica”. Wspomina go jako swojego rodzaju
oryginała:
Arctowski wykładał głosem monotonnym, mówił niewyraźnie, przynosił ze sobą na wykład
stosy książek, z których cytował szczegółowe materiały, a więc najczęściej nużące drobiazgi,
które nam słuchaczom pierwszego i drugiego roku, trudno było skojarzyć z jakąś zagubioną
w tym tezą wykładu. Arctowski był pod tym względem przeciwieństwem Zierhoffera, znakomitego – jak mówiłem – wykładowcy, który unikał szczegółów i teatralnych gestów. Mówił
spokojnie, rozumowo, bez emocjonalnych efektów. Po pewnym czasie przestałem uczęszczać
na wykłady Arctowskiego uznając je za stratę czasu. Żałowałem tego bardzo, bo skądinąd wiadomo mi było, że Arctowski był znakomitym uczonym o wiedzy rozleglej, sięgającej od geofizyki twardego płaszcza ziemi po problemy hydro- i atmosfer ( Jahn 1991, str. 65).

Doc. J. Czyżewski, nazywany Julciem, przedstawiony został przez A. Jahna jako
dynamiczny, niezwykle zapalony geomorfolog, który musiał zmienić zainteresowania
w związku z przejściem do Akademii Handlu Zagranicznego. Wspominał go tak oto:
Człowiek ruchliwy, lecz trudny i konfliktowy – widzę go jak dzisiaj – miotał się po instytucie,
narzucał się wręcz studentom ze swoją pomocą i chociaż czynił to z dobrego serca, wyłado240
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wując w ten sposób swoją kipiąca energię. Baliśmy się go panicznie. Razem z Zierhofferem
byli predysponowani na następcę Romera. Zdystansowany przez swojego młodszego zaledwie
o dwa lata kolegę usunął się w cień, zatrzymując sobie opiekę nad pewną ilością magistrantów
i to nie geomorfologów lecz zajmujących się problemami osadnictwa wiejskiego ( Jahn 1991, str. 67).

Według relacji A. Jahna, w latach trzydziestych większość studentów wybierała
specjalizację z antropogeografii, ze względu na niezwykle pociągające studia nad problemami osadnictwa wiejskiego i kultur wiejskich. Specjalność z geomorfologii uchodziła za najtrudniejszą ze względu na zdawanie trudnych egzaminów z geologii. Dużym obciążeniem dla studentów były badania terenowe. Wracając do charakterystyki
zespołu pracowników Instytutu, niezwykle ciepło i pozytywnie ocenił doc. J. Wąsowicza, popularnie zwanego Bacą:
Docent Józef Wąsowicz był przeciwieństwem Czyżewskiego. Potężnie zbudowany, przypominający raczej boksera niż uczonego był bardzo inteligentny, spokojny i zrównoważony. Jego
imponujące zdolności pamięciowe czyniły z niego postać encyklopedysty. Te jego szczególne
właściwości potrafił wykorzystać Romer czyniąc go głównym doradcą w zakładach kartograficznych firmy, Książnica Atlas ( Jahn 1991, str. 67).

Dr. Adamowi Malickiemu, adiunktowi i starszemu koledze, zawdzięczał A. Jahn
wprowadzenie w warsztat pracy terenowej, z nim też odbył pierwszą swoją wycieczkę
terenową:
Malicki miał trudną naturę, chodził własnymi drogami i każdego starał się podporządkować
swojej woli. Stąd niekończące się pasmo konfliktów i zadrażnień z kolegami, a pewien nawet
pożytek dla studentów, którzy stawali się sprzymierzeńcami i byli dla niego oparciem (…). Malicki nie cierpiał Czyżewskiego, jeśli więc wówczas unikałem dynamicznego docenta, to głównie pod jego wpływem ( Jahn 1991, str. 68-69).

Dr Michał Orlicz był powiązany z rodziną Romerów, i według A. Jahna, tą drogą
trafił do Instytutu:
Był inteligentny, oczytany… i nieprawdopodobny leń. Przede wszystkim nigdy nie mógł zdążyć
na zajęcia, zjawiał się zaspany i marudzący. Jego życie stało się bardziej uregulowane, gdy ożenił
się z siostrą Malickiego ( Jahn 1991, str. 69).

Warto jeszcze wspomnieć o profesorach geologii, którzy prowadzili zajęcia dla
geografów. Częstym recenzentem prac dyplomowych geografów był Wojciech Rogala,
popularnie zwany Wojtkiem. Z książki A. Jahna można się dowiedzieć, z pewnym
zdziwieniem, że zdecydowanym jego przeciwnikiem był E. Romer, który zawsze podobno wyrażał się o nim lekceważąco. Prof. W. Rogala objął kierownictwo Katedry
Geologii po znakomitych geologach: R. Zuberze i J. Siemiradzkim. Cieszył się dużą
sympatią studentów i współpracowników.
Wiele miejsca we wspomnieniach A. Jahna zajmują wycieczki. Odbywały się one
w bardzo spartańskich warunkach. Najczęstszym środkiem transportu były furmanki.
Trasy wiodły przez okolice Lwowa, przez Podole, Pogórze Karpackie i wreszcie ta
najlepiej zapamiętana wycieczka tygodniowa w 1938 roku: furmankami i łodziami po
rzece Horyń oraz pieszo po Polesiu. Dla młodego asystenta, już po doktoracie, dużym
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naukowym przeżyciem było uczestnictwo w konferencji naukowej poświęconej problemom lessu, a zorganizowanej przez Wołyńskie Towarzystwo Naukowe w dniach
26–29 czerwca 1939 roku w Łucku (fot. 59). Nikt wtedy nie sądził, że będzie to ostatnie przed wielką katastrofą spotkanie wybitnych geografów polskich zajmujących się
problemami czwartorzędu. Wszystkie referaty były na bardzo wysokim poziomie. We
wspomnieniach A. Jahna zachowały się wystąpienia prof. M. Limanowskiego, J. Tokarskiego oraz J. Nowaka, znakomitego polskiego geologa, który kilka miesięcy później
podzielił los krakowskich profesorów wywiezionych do Sachsenhausen. Umarł bezpośrednio po powrocie z obozu.
Ostatnią wycieczkę studentów i pracowników Instytutu Geograficznego zorganizowano w sierpniu 1939 roku do Rumunii ( Jahn 1991) (fot. 60).
W latach 1883–1939 Instytut Geograficzny kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę.
Zmianę adresów ilustruje ryc. 123 w rozdziale 7. Zamieszczono na niej również adresy
siedzib Instytutu Kartograficznego im. E. Romera, o którym będzie mowa w wyżej
wspomnianym rozdziale.

6.2. Sylwetki profesorów najściślej współpracujących
z Instytutem Geograficznym U J K
Prof. Henryk Arctowski (1871–1958) – polski geograf, geolog, geofizyk, podróżnik,
związany z badaniami krajów polarnych (fot. 61). Henryk Bolesław Arzt, syn Karola, pochodził z niemieckiej rodziny, która przybyła do Polski w XVII wieku. Urodził się w Warszawie 15 lipca 1871 roku. Przez trzy lata uczęszczał do gimnazjum dla
chłopców z językiem nauczania niemieckim w Inowrocławiu. Szkołę średnią ukończył
w Liège w Belgii. Tam też na uniwersytecie rozpoczął studia z zakresu matematyki
i fizyki w roku 1888. Około roku 1890 spolszczył swoje nazwisko, zmieniając je na
Arctowski. Następnie przeniósł się do Paryża, gdzie studiował geologię i chemię
w College de France i Szkole Górniczej. W czasie studiów paryskich utrzymywał żywe
kontakty z Polakami, m.in. z Marią Curie-Skłodowską.
W roku 1895 poznał Arctowski Adriena de Gerlache de Gomery’ego, który przygotowywał z ramienia rządu belgijskiego wyprawę na Antarktydę na statku „Belgica”.
Otrzymał propozycję kierownika naukowego wyprawy. Mimo młodego wieku Henryk Arctowski posiadał rozległą wiedzę z geologii i geochemii. Znał też kilka języków
i był doskonale przygotowany merytorycznie do objęcia tej odpowiedzialnej funkcji. Uczestnikami tej wyprawy byli m.in.: Roald Amundsen, Frederick Cook i Polak,
Antoni Bolesław Dobrowolski. Wyprawa antarktyczna w latach 1897–1899 trwała
15 miesięcy. Było to pierwsze w świecie zimowanie w lodach Antarktyki. Po powrocie
przystąpił do opracowania bardzo bogatych materiałów z zakresu glacjologii, fizyki
lodu i meteorologii. Publikował je w formie raportów Resultats de voyage de Belgica
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w latach 1903–1913. W latach 1903–1909 był kierownikiem stacji meteorologicznej
Królewskiego Obserwatorium Belgijskiego w Uccle.
W roku 1909 Henryk Arctowski przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Rok
później wziął udział we francuskiej wyprawie na Spitsbergen i na Lofoty na statku
„Ile-de-France”. W latach 1911–1919 pełnił funkcję kierownika Działu Przyrodniczego
Nowojorskiej Biblioteki Publicznej. W roku 1918 opracował Raport o Polsce liczący
2 464 strony, w tym 127 map i rysunków. Była to skarbnica informacji o kraju. Raport
został przygotowany na konferencję pokojową w Wersalu dla delegacji amerykańskiej.
Eugeniusz Romer tak pisał o roli H. Arctowskiego z czasu konferencji wersalskiej:
Nie od rzeczy będzie dla ilustracji poświęcenia się w tej pracy ze strony Arctowskiego - wspomnieć, że wstępując do „Inquiry”, porzuca Arctowski poważne stanowisko dyrektora departamentu nauk ścisłych „Science” w New York Public Library, jednej z największych bibliotek
publicznych świata, staje w szeregu walczących, chociaż bezimiennych szeregowców, dokonuje
pracy olbrzymiej, z jaką żadna praca podjęta w tym kierunku przez kogokolwiek, indywidualnie czy zbiorowo, nie może iść w porównanie, a skończywszy ją w przededniu wielkiego pokoju
i wskrzeszenia Polski, widzi się opuszczonym przez Amerykanów, którzy go więcej nie potrzebują, a przez Polaków, którzy go nie zauważyli (Romer 1989, str. 105).

Henryk Arctowski marzył o powrocie do Polski. Dzięki osobistym staraniom prof.
E. Romera w 1920 roku został profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
organizując Instytut Geofizyki i Meteorologii, którym kierował do 1939 roku.
Prof. H. Arctowski był najbliższym i najważniejszym współpracownikiem Instytutu Geograficznego U J K. Stworzył zakład naukowy o renomie światowej. Wraz
z zespołem swoich uczniów, do których należeli: Henryk Orkisz, Adam Kochański,
Wacław Wiszniewski, Włodzimierz Tylczak opublikował 130 rozpraw naukowych.
Zorganizował też własne wydawnictwo pod nazwą Instytut Geofizyki i Meteorologii
U.J.K. Komunikaty z wyników prac Henryka Arctowskiego i jego współpracowników.
Ukazało się 10 tomów do 1939 roku. W roku 1935 został członkiem Polskiej Akademii
Umiejętności.
Wybuch II wojny światowej w 1939 roku zastał prof. H. Arctowskiego w Stanach
Zjednoczonych. Przebywał tam jako Przewodniczący Międzynarodowej Komisji
Zmian Klimatycznych na Międzynarodowym Kongresie Unii Geodezyjno-Geofizycznej w Waszyngtonie. Ze względu na to, że powrót do Polski był niemożliwy, przyjął propozycję pracy w Smithsonian Institution, gdzie pracował naukowo w latach
1939–1950. Zmarł w 1958 roku w Waszyngtonie. Został pochowany na Cmentarzu
Wojskowym na warszawskich Powązkach. Polska Stacja Antarktyczna na Wyspie
Króla Jerzego nosi imię Henryka Arctowskiego, wielkiego Polaka, znakomitego uczonego (Kosiba 1960, Jahn 1995).
Prof. Franciszek Bujak (1875–1953)– historyk dziejów społecznych i gospodarczych. Urodził się 16 sierpnia we wsi Maszkienice w rodzinie chłopskiej. Szkołę
podstawową i średnią ukończył w Bochni. W latach 1894–1900 studiował historię,
geografię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1899 uzyskał doktorat
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z historii geografii. Początkowo pracował jako asystent na U J, później jako bibliotekarz w Bibliotece Jagiellońskiej i archiwista w Krajowym Archiwum Akt Grodzkich
i Ziemskich w Krakowie.
Swoje zainteresowania naukowe bardzo wyraźnie skierował ku historii społecznej i gospodarczej. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1905,
na podstawie rozprawy Studia nad osadnictwem Małopolski. Była to pierwsza praca
z historii gospodarczej w dziejach nauki polskiej. W roku 1909 został profesorem
nadzwyczajnym U J, organizując pierwszy uniwersytecki ośrodek naukowy w zakresie
historii gospodarczej. W roku 1919 przeniósł się do Warszawy, gdzie wykładał na Uniwersytecie oraz w Wyższej Szkole Handlowej już jako profesor zwyczajny. W kwietniu 1920 roku został ministrem rolnictwa i dóbr państwowych w rządzie Władysława
Grabskiego.
W roku akademickim 1920/1921 rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Do 1939 roku kierował Zakładem Historii Społeczno-Gospodarczej,
który w roku 1931 przekształcony został w Instytut. Był inicjatorem serii wydawniczej
Badania dziejów Społecznych i Gospodarczych pod redakcją F. Bujaka (1931–1950) oraz
czasopisma „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”.
Prof. Franciszek Bujak był doskonałym organizatorem nauki. Z jego inicjatywy
powstawały zespoły badawcze do realizacji podejmowanych tematów, również we
współpracy z geografami zajmującymi się geografią społeczno-ekonomiczną. Był twórcą polskiej szkoły badawczej z historii gospodarczej, zwłaszcza dziejów wsi. Prowadził też w latach trzydziestych wykłady: Geografia historyczna Polski, Źródła do historii
zaludnienia Polski. Prowadził grupy seminaryjne, włączając się tym samym w proces
kształcenia geografów.
W latach 1939–1941 wykładał historię gospodarczą na Uniwersytecie im. Iwana
Franko we Lwowie. W roku 1945 wyjechał do Krakowa, gdzie powierzono mu Katedrę
Ekonomiki Spółdzielczej na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą
kierował do przejścia na emeryturę w 1949 roku. W tym samym okresie włączył się aktywnie w prace naukowe i organizacyjne Komitetu Narodowego ds. Ziem Odzyskanych.
Prof. Franciszek Bujak zmarł w Krakowie w 1953 roku (Helena Madurowicz-Urbańska – http://www3.uj.edu.pl/acta/9805/20.html).
Prof. Jan Czekanowski (1882–1965) – polski antropolog, etnograf, statystyk i językoznawca. Urodził się w rodzinie ziemiańskiej 6 października 1882 roku w Głuchowie w powiecie grójeckim. Uczęszczał do szkoły W. Górskiego w Warszawie,
a następnie przeniósł się do Libawy na Łotwie, gdzie ukończył szkołę średnią w 1901
roku. W latach 1902–1906 studiował na uniwersytecie w Zurychu. Początkowo zamierzał studiować nauki przyrodniczo-matematyczne, ale pod wpływem sugestii
Franciszka Bujaka skierował swoje zainteresowania na antropologię i etnografię, studiując jednocześnie anatomię i matematykę. Był uczniem Rudolfa Martina, znanego
szwajcarskiego antropologa i autora podręcznika Lerchbuch der Antropologie do dzisiaj
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wykorzystywanego w antropologii. W 1907 roku obronił doktorat i został asystentem w Dziale Afryki i Oceanii w Królewskim Muzeum Ludoznawczym w Berlinie.
Tam też zetknął się z F. Luschanem, B. Ankermannem i F. Greabnerem – twórcami kierunku historycznego w etnologii. Jako stypendysta rządu pruskiego, w latach
1907–1909 wziął udział w naukowej ekspedycji zorganizowanej przez księcia Adolfa
Meklemburskiego do Afryki Środkowej, prowadząc badania w międzyrzeczu Konga
i Nilu. Po powrocie z Afryki J. Czekanowski usystematyzował zebrane materiały etnograficzne i antropologiczne, wydając je w 5 tomach w latach 1911–1927. Przez trzy lata
(1909–1913) był kustoszem w Muzeum Antropologii i Etnografii Cesarskiej Akademii
Nauk w Petersburgu. Pod koniec 1913 roku przeniósł się do Lwowa i objął, zwolnioną
po prof. S. Ciszewskim, Katedrę Antropologii i Etnografii. Ze Lwowem związany był
do 1945 roku. Najlepszy okres swojej działalności naukowej i dydaktycznej przypadł
na lata pracy w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1920–1939). Prof. J. Czekanowski stworzył tam lwowską szkołę antropologiczną, wprowadzając nowatorską
zasadę statystyki matematycznej w badaniach antropologicznych. Wyłożył ją w pierwszym tego typu podręczniku Zasady metod statystycznych w zastosowaniu w antropologii
(1913). Do polskiej nauki przeniósł nowe koncepcje naukowe, ukształtowane w wiedeńsko-fryburskiej szkole antropologicznej, a dotyczące teorii historyczno-migracyjnej. Z czasem, będąc krytycznym wobec niektórych jej założeń, rozwijał własne koncepcje. Był zwolennikiem metody kartograficznej ujmującej rozprzestrzenienie zjawisk
kulturowych pod kątem typologicznym.
Dorobek Profesora, człowieka o ogromnej wiedzy i szerokich zainteresowaniach, obejmował ponad 500 pozycji. Do ważnych jego książek należy zaliczyć jeszcze
Zarys antropologii Polski i W głąb lasów Aruwimi. Był uznanym autorytetem naukowym w Polsce i w Europie. Działał bardzo aktywnie w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, a także w licznych naukowych towarzystwach międzynarodowych. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego U J K, będąc też rektorem uczelni
w latach 1934–1936.
W czasie I wojny światowej brał udział w pracach Ligi Narodowej. Był to tajny
ogólnopolski ośrodek koordynacyjno-dyspozycyjny ruchu narodowodemokratycznego, działający w latach 1893–1920. Jan Czekanowski opracował dla nich materiały
statystyczne dotyczące spraw narodowościowych i wyznaniowych ziem polskich dla
konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, w której aktywnie uczestniczył, wspólnie
z Eugeniuszem Romerem, jako ekspert. Należał później do bliskich współpracowników Instytutu Geograficznego U J K.
Po opuszczeniu Lwowa, w latach 1946–1948 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1949–1960 kierował Katedrą Antropologii U A M. Jako
zwolennik kierunku statystycznego w antropologii zajmował się określeniem strat
ludnościowych Polski w latach 1937–1946. Prof. J. Czekanowski zmarł w Szczecinie
20 lipca 1965 roku (Gajek 1955, Romer 1989).
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Prof. Wojciech Rogala (1884–1947) – geolog. Urodził się 5 kwietnia 1884 roku
we wsi Bratkowice. W Rzeszowie ukończył gimnazjum, po czym wstąpił na Wydział
Filozoficzny Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie studiował geologię i paleontologię
w latach 1902–1906 u profesorów: J. Siemiradzkiego, R Zubera, H. Dunikowskiego.
W roku 1908 obronił pracę doktorską u prof. Rudolfa Zubera Przyczynek do znajomości dyluwium utworów Galicji (Kosmos T. XXXII 1907). Jeszcze jako student podjął
pracę asystenta w Zakładzie Geologiczno-Paleontologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. W roku 1912 habilitował się na podstawie rozprawy Górno-kredowe utwory na
Podolu galicyjskim. W roku 1914 Zakład został podzielony. Doc. W. Rogala pozostaje
w Zakładzie Geologicznym kierowanym przez prof. R. Zubera, w 1905 roku zostaje
jego asystentem. W roku 1920 po śmierci Profesora objął kierownictwo tego Zakładu.
W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1923 roku profesorem
zwyczajnym. Zakładem kierował do 1945 roku z trzyletnią przerwą w okresie okupacji
niemieckiej. W roku 1930 prof. W. Rogala był dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U J K. Miał opinię człowieka niezwykle życzliwego w stosunku do
studentów i współpracowników. Prof. W. Rogala specjalizował się w geologii złożowej
nafty i bituminów. Zajmował się też stratygrafią kredy i trzeciorzędu oraz badaniami
form różnych ogniw fliszu karpackiego. W tym zakresie był uznanym autorytetem.
Prof. W. Rogala wykształcił wielu znakomitych geologów. Od roku 1908 był członkiem
Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności. W roku 1923 zainicjował powstanie
we Lwowie oddziału Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W latach 1923–1937 był
jego prezesem. Od roku 1911 pozostawał członkiem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, a w latach 1946–1947 również jego prezesem. Po wyjeździe ze
Lwowa w 1945 roku objął Katedrę Geologii Historycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zmarł w Krakowie 4 maja 1947 roku (Czarniecki 1988).
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Ryc. 113. Pismo Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do
E. Romera z dnia 9 marca 1931 roku
o mianowaniu go Profesorem Honorowym
UJK we Lwowie w dniu 21 marca 1931 roku
(lodaf/26/5/1638)

Ryc. 114. Pismo do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
do dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 27 maja 1931 roku w sprawie
habilitacji dr J. Wąsowicza (lodaf/26/5/304)
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Ryc. 115. List
E. Romera do prof.
W. Massalskiego
z dnia 17 lutego
1931 roku w sprawie
Kongresu Unii Geograficznej z Paryżu
(Rkp BJ 212/52)

Fot. 41. Uczestnicy delegacji
polskiej na Międzynarodowy Kongres Unii Geograficznej w Paryżu
w roku 1931.
Od prawej: H. Arctowski,
A. Chałubińska, E. Romer,
Z. Pstrokońska, J. Loth,
w drugim rzędzie od lewej
J. Smoleński, S. Pietkiewicz,
od prawej B. Zaborski,
J. Wąsowicz, N N, J. Czekalski (Chałubińska A. 1983)

Ryc. 116. XIV Kongres Unii Geograficznej
Ryc. 117. Przewodnik wycieczki
w Warszawie 1934 roku – strona tytułowa mate- na Podole opracowany przez lwowskich
riałów konferencyjnych (Zbiory Wydziału Nauk geografów (zbiory Wydziału Nauk o Zieo Ziemi i Gospodarki Przestrzennej U M C  S)
mi i Gospodarki Przestrzennej U M C S)
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Fot. 42. Eugeniusz Romer w prezydium XIV Międzynarodowego Kongresu Unii
Geograficznej w Warszawie w 1934 roku (archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 43. Eugeniusz Romer przemawia podczas uroczystości otwarcia „Międzynarodowej
Wystawy Kartografii Oficjalnej” na XIV Międzynarodowym Kongresie Unii Geograficznej
w Warszawie w dniu 23 sierpnia 1934 roku. Siedzi: Prezydent R P I. Mościcki
(archiwum A. Chałubińskiej)
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Fot. 44. August Zierhoffer (1893–1969)
(archiwum A. Jahna)

Ryc. 118. Rota ślubowania A. Zierhoffera na stanowisko profesora
w dniu 4 grudnia 1933 roku (lodaf/26/5/2036)
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Ryc. 119. Pismo Dziekana Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego U J K
we Lwowie prof. S. Banacha do Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego z dnia
20 grudnia 1933 roku w sprawie
stabilizacji doc. J. Czyżewskiego na
stanowisko adiunkta
(lodaf/26/5/2074)

Fot. 45. Julian Czyżewski (1890–1968)
(archiwum A. Jahna)
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Ryc. 120. Pismo doc. J. Czyżewskiego do Rektora U J K z dnia
25 czerwca 1937 roku z prośbą
o rozwiązanie stosunku służbowego w związku z zaangażowaniem
na profesora geografii gospodarczej
przez Wyższą Szkołę Handlu
Zagranicznego
(lodaf/26/5/2074)

Ryc. 121. Pismo Rektora Wyższej
Szkoły Handlu Zagranicznego we
Lwowie prof. H. Korowicza
do Rektora U J K z dnia
30 czerwca 1937 roku w sprawie
przejścia doc. J. Czyżewskiego
z dniem 31 sierpnia 1937 roku na
stanowisko profesora tej szkoły
(lodaf/26/5/2074)
253

Fot. 46. Franciszek Uhorczak
(1902–1981)
(archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 48. Michał Orlicz
(1906–1978)
(archiwum A. Jahna)
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Fot. 47. Adam Malicki
(1907–1981)
(archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 49. Jan Ernst
jako student w roku 1932
(archiwum J. Rzechowskiego)

Fot. 50. Alfred Jahn
(1915–1999)
(archiwum A. Jahna)

Fot. 51. Aleksander Kosiba
(1901–1981)
(archiwum A. Jahna)

Fot. 52. Członkowie wyprawy na Grenlandię – maj 1937 rok, od lewej A. Zawadzki,
A. Kosiba, S. Bernadzikiewicz, A. Gaweł, R. Wilczek, S. Siedlecki, A. Jahn
(archiwum A. Jahna)
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Fot. 53. Alfred Jahn podczas wyprawy do Grenlandii Zachodniej
(archiwum A. Jahna)

Fot. 54. Na lądolodzie grenlandzkim – sierpień 1937 roku
Od lewej A. Jahn, A. Kosiba i Eskimos
(archiwum A. Jahna)
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Fot. 55. Z wyprawy na lądolód grenlandzki. Przeprawa przez kanion lodowy.
Z prawej Eskimos z lewej A. Kosiba (archiwum A. Chałubińskiej)

Ryc. 122. Pismo do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 7 lipca 1939 roku w sprawie mianowania prof. nadzw. A. Zierhoffera
na profesora zwyczajnego (lodaf 26/5/2036)
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Fot. 56. Wycieczka Instytutu Geograficznego UJK na Pogórze Karpackie w okolice Łańcuta
w roku 1936. Od lewej D. Piasecki, A. Zierhoffer, J. Wąsowicz (archiwum A. Jahna)

Fot. 57. Wycieczka studentów geografii U J K na Polesie w roku 1938. Furmanka
była najbardziej popularnym środkiem lokomocji (archiwum A. Jahna)
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Fot. 58. Maria Szaynowska – późniejsza Jahnowa i Józef Wąsowicz
podczas zajęć terenowych w 1939 roku (archiwum A. Jahna)

Fot. 59. Uczestnicy zjazdu lessowego w Gródku na Wołyniu w 1939 roku.
Drugi od prawej W. Rogala, obok M. Limanowski i M. Klimaszewski (archiwum A. Jahna)
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Fot. 60. Wycieczka do Rumunii w sierpniu 1939 roku. Od prawej M. Szaynowska ( Jahnowa),
Z. Ogielska, A. Jahn, Z. Kędzierska (archiwum A. Jahna)

Fot. 61. Henryk Arctowski (1871–1958) (archiwum A. Jahna)
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7.
Instytut Kartograficzny im. Eugeniusza Romera

7.1. Geneza i rozwój Instytut
Instytut Kartograficzny wymyślony i zorganizowany przez prof. Eugeniusza Romera
na początku 1921 roku, jako pozauniwersytecka jednostka o charakterze naukowo-konceptowym, był urzeczywistnieniem marzeń Profesora o stworzeniu polskiego
przemysłu kartograficznego. W dziejach Instytutu Geograficznego U J K, którego
E. Romer był kierownikiem, Instytut Kartograficzny odegrał ogromną rolę. Osobą spinającą obydwie jednostki był sam Profesor, który spośród swoich studentów
uniwersyteckich „wyławiał” najbardziej uzdolnionych i zainteresowanych kartografią, dając im zatrudnienie w Instytucie Kartograficznym. W latach 1921–1929 współpraca naukowa i organizacyjna pomiędzy tymi jednostkami była wyjątkowo silna.
W obydwu Instytutach w znacznej mierze zespoły tworzyli ci sami ludzie, pracując
koncepcyjnie na rzecz polskiej szkoły kartograficznej E. Romera. Był to przykład
pozytywnej symbiozy jednostki naukowej, czyli Instytutu Geograficznego, z instytucją komercyjną działającą dla potrzeb przemysłu kartograficznego, jaką był Instytut Kartograficzny. Był to fenomen w skali Polski i z tego też względu zasługuje na
szersze omówienie (ryc. 123–124).
Droga Profesora E. Romera do kartografii wiodła poprzez geografię. Jego
wszechstronna wiedza przyrodnicza oraz intuicja w rozumieniu i syntetyzowaniu
zjawisk w skali całego globu była niezwykle istotna we wkraczaniu na pole kartografii z początkiem XX wieku.
Eugeniuszowi Romerowi-kartografowi poświęcono bardzo wiele publikacji
(Ostrowski J. 2004) i nie jest to miejsce na ich analizę, warto jednak dla lepszego zro-
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zumienia fenomenu jakim był bez wątpienia Instytut Kartograficzny im. Eugeniusza
Romera we Lwowie, przybliżyć chronologicznie historię, która doprowadziła do jego
powstania, jak też całego przemysłu kartograficznego Polski międzywojennej.
Należy cofnąć się do początków pracy nauczycielskiej E. Romera, kiedy to, mając zaledwie 25 lat, został powołany przez austriackie władze szkolne na recenzenta
wszystkich map ściennych i wydawnictw kartograficznych wychodzących w Galicji.
Pozwoliło mu to na zapoznanie się ze stanem galicyjskiej kartografii szkolnej, której
poziom oceniał bardzo nisko. Praca recenzenta rozbudziła w nim zainteresowanie rolą
mapy w nauczaniu geografii w szkole. Tym sposobem, jak sam o sobie po latach mówił,
stał się kartografem „z przypadku”.
Początki pracy nauczycielskiej E. Romera przypadły na okres znacznego opóźnienia w rozwoju nauki i oświaty w zaborze austriackim. W kartografii pod koniec
XIX wieku zaczął dokonywać się wyraźny przełom w sposobie przedstawiania rzeźby,
powoli zaczęto stosować metodę poziomicową. Dla E. Romera swoistym objawieniem
stała się wydana w 1894 roku hipsometryczna mapa ścienna Galicji i Lodomerii Stanisława Majerskiego w skali 1:350 000. Recenzja tej mapy, zamieszczona w piśmie „Muzeum” – organie Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych (T N S W) w roku 1896,
stała się swoistym credo kartograficznym E. Romera. Mapa S. Majerskiego – skromnego nauczyciela lwowskiego, wydana została dość prymitywnie we Lwowie. Za największe jej zalety, do czego odniósł się E. Romer z prawdziwym entuzjazmem, uznał
metodę czystej hipsometrii przy zastosowaniu dziewięciu barw od zieleni do brązu
po białe plamy powyżej 2 000 m n.p.m. oraz małą ilość szczegółów topograficznych,
co dawało jej przejrzystość. Wadą zaś były przestarzałe materiały źródłowe, z których
autor mapy korzystał (Mazurkiewicz-Herzowa 1966).
Za kolejny krok E. Romera ku kartografii należy uznać wizytę na wystawie pomocy naukowych w Wiedniu w 1903 roku. Tam właśnie zrodziła się u niego myśl
stworzenia szkolnej kartografii krajowej. Austriacka kartografia wojskowa stała na
bardzo wysokim poziomie, natomiast szkolna pozostawiała bardzo wiele do życzenia.
Dostrzegł on tym samym potrzebę nadania bardziej praktycznego kierunku uniwersyteckim wykładom z kartografii. E. Romer był wielkim krytykiem kartografii niemieckiej, która obowiązywała wówczas w szkołach. W roku 1904 podjął decyzję o przystąpieniu do pracy nad własnym atlasem przeznaczonym dla szkół.
Owocem kilkuletniej pracy był Atlas geograficzny wydany w 1908 roku przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Wiedniu przy pomocy generała A. Hübla (ryc. 125).
Założeniem atlasu było stworzenie syntezy hipsometrycznej całego globu, czyli przedstawienie w sposób porównywalny wysokości wszystkich kontynentów równocześnie.
Było to przedsięwzięcie niezwykle odważne, na które nie zdobył się żaden ówczesny
kartograf. Należy pamiętać, że wówczas duże powierzchnie Ziemi nie były objęte
pomiarami. Atlas E. Romera był jednym z pierwszych na świecie, gdzie planigloby
oraz mapy części świata zostały wykonane w takim samym rzucie kartograficznym
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– wiernopowierzchniowym azymutalnym Lamberta. Zastosowana została poziomica
300 m, oddzielająca niziny od wyżyn oraz izobata 7 000 m dla podkreślenia rzeźby
dna oceanów. E. Romer rozesłał Atlas do wielu ówczesnych autorytetów geograficznych w świecie, otrzymując entuzjastyczne recenzje. Wtedy też uzmysłowił sobie, jak
wielką przeszkodą w realizacji jego pomysłów jest brak technicznych możliwości
reprodukcji map. Był wówczas całkowicie uzależniony od zakładów kartograficznych,
głównie austriackich (Romer 1928, Konopska 2008).
Pierwszym poważnym krokiem w kierunku uruchomienia rodzimej produkcji kartograficznej było wydzielenie działu wydawniczego T N S W w roku 1914. Na dyrektora
handlowego tzw. Administracji Wydawnictw powołano dr. Jana Piątka. Prace organizacyjne, które miały prowadzić do późniejszego sukcesu, przerwał niestety wybuch wojny.
Wiedeński W I G zajął się produkcją wojskową, a wydawcą opracowań kartograficznych
E. Romera czasów wojny stała się wiedeńska firma „Freytag i Berndt”.
Tuż przed wojną E. Romer podjął się po raz pierwszy zespołowej pracy konceptowej (koncept – rękopiśmienny rysunek redakcyjny mapy, współcześnie zwany też
pierworysem) w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Przystąpił
wówczas do opracowania arkuszy dotyczących ziem dawnej Polski w ramach realizacji mapy świata 1:1 000 000. Z inicjatywą wykonania takiej jednolitej mapy kuli
ziemskiej, podzielonej na arkusze ograniczone południkami i równoleżnikami, wystąpił Albrecht Penck na Kongresie Geograficznym w Bernie w roku 1891. Dyskusje na
temat możliwości realizacji takiego przedsięwzięcia trwały na kolejnych kongresach
i konferencjach geograficznych, aż wreszcie w Paryżu w 1913 roku ustalono zasady
kartograficzne i organizacyjne międzynarodowej „milionówki”. Wykonanie tej mapy
powierzono instytutom kartograficznym poszczególnych państw. Arkusze obejmujące ziemie dawnej Polski miały opracować i wydać kraje zaborcze: Rosja, Austro-Węgry
i Niemcy. Podjęcie się przez Romera tego nielegalnego opracowania, nazywanego „korsarskim” lub „pirackim” miało charakter polityczny i było swoistym manifestem przed
światem, przypominającym że Polacy są gospodarzami tych ziem i będą dążyć wszelkimi sposobami do odzyskania własnej państwowości. E. Romer do realizacji tego zadania
stworzył zespół w składzie: August Zierhoffer, Regina Danysz-Fleszarowa, Stanisław
Szostakiewicz oraz Tadeusz Zwoliński (student UJ i przyszły autor znakomitych map
Tatr). Stronę finansową zapewnił Władysław Zamoyski – ten sam, który niepodległemu państwu polskiemu ofiarował swoje dobra kórnickie i zakopiańskie. Wybuch wojny
przerwał zaawansowane już prace (Czyżewski 1960, Zierhoffer 1967a, Pawlak 2004).
Po powrocie do Lwowa z Wiednia E. Romer dalej czynił starania w kierunku
powołania niezależnego wydawnictwa, które w przyszłości mogłoby zająć się także
produkcją kartograficzną. W maju 1916 roku powołana została do życia Książnica
Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie, jako stowarzyszenie
z ograniczoną poręką. E. Romer został członkiem jej Rady Nadzorczej a niebawem
– prezesem. Statut Książnicy Polskiej bardzo dokładnie określał uprawnienia i obo263
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wiązki członków. Głównym zadaniem stowarzyszenia było pomnażanie kapitału poprzez wspólne wydawanie książek, czasopism oraz innych materiałów naukowych
opracowywanych przez swych członków. Wydawnictwo miało się zajmować stroną
techniczną oraz sprzedażą. T N S W wniosło do Książnicy Polskiej kapitał w wysokości 80 000 koron, co, wraz z udziałami członków, miało stanowić podstawę rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa (Konopska 2004).
Profesor E. Romer zdawał sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie produkcji kartograficznej wymagało dużo większych nakładów finansowych. Perspektywa zorganizowania przez Romera własnej firmy kartograficznej bardzo zaniepokoiła istniejących
wydawców polskich i zagranicznych. Proponowały one współpracę na bardzo korzystnych warunkach ekonomicznych. Profesorowi chodziło jednak przede wszystkim
o stworzenie zupełnie niezależnej polskiej firmy oraz o zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej atlasów i map. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że firmy te
nie będą w stanie sprostać jego wymaganiom. W takiej sytuacji, przy braku pomocy z zewnątrz i po przeanalizowaniu wszystkich możliwych, wewnętrznych rozwiązań w ramach Książnicy Polskiej, postanowiono, na mocy prawnych przepisów, pozyskać brakujące środki finansowe ze źródeł pozanauczycielskich. Decyzją uchwały
Rady Nadzorczej Książnicy Polskiej dnia 15 stycznia 1921 roku powołana została do
życia akcyjna spółka kartograficzna „Atlas” z kapitałem podzielonym. Wyemitowano
pakiet 40 000 akcji, który został wykupiony z nadwyżką, dzięki ogromnemu zaufaniu społeczeństwa, jakim cieszył się wówczas prof. E. Romer. Komitet założycielski
utworzyli: Polski Bank Krajowy, Polski Bank Przemysłowy, Towarzystwo Nauczycieli
Szkół Wyższych i prof. Eugeniusz Romer. W skład Zarządu spółki weszli: Jan Treter –
dyrektor spółki (dawny student E. Romera z Akademii Handlowej), Stanisław Olański i Jan Piątek. Radę Nadzorczą stanowiło 11 osób. Prezesem został prof. E. Romer.
Na siedzibę spółki zakupiono kamienicę przy ul. Łyczakowskiej 5, zakupiono także
maszyny litograficzne po lwowskim zakładzie litograficznym A. Przyszlaka (fot. 62).
Zatrudniono fachowy personel techniczny i przystąpiono do produkcji. Równocześnie z organizacją techniczną, powstało zaplecze naukowe „Atlasu”. Stanowił je
Instytut Kartograficzny, który sam budował i sam nim kierował. Instytut otrzymał
imię swojego założyciela. Początkowo był to Instytut Kartograficzny prof. E. Romera,
w połowie lat dwudziestych (data trudna do pewnego odtworzenia) przyjęto nazwę
Instytut Kartograficzny im. E. Romera (Konopska 2004, Pawlak 2004).
Celem nadrzędnym całego przedsięwzięcia, do którego dążył E. Romer od pierwszych chwil, było uniezależnienie się polskiej szkoły od obcej kartografii i stworzenie
własnego przemysłu kartograficznego.
Na początku klimat wokół „Atlasu” był bardzo przyjazny. W licznych recenzjach
prasowych z satysfakcją zwracano uwagę na znakomitą formę edytorską rodzimej
polskiej produkcji sygnowanej przez „Atlas”. Dla E. Romera było jednak problemem
to, że polski rynek kartograficzny zalewany był w dalszym ciągu niemiecką produk264
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cją o bardzo niskiej jakości. Zabierał często głos o szkodliwości obcej kartografii, co
spotkało się po pewnym czasie z pozytywnym odzewem ze strony państwa. Ustalone zostały bowiem odpowiednie taryfy celne na mapy i atlasy. Książnica Polska,
z której wyłoniona została spółka akcyjna „Atlas”, jako wydawnictwo kartograficzne
została przekształcona w 1923 roku w spółkę akcyjną, co narzucała zmiana przepisów dotyczących spółdzielni. Założycielami spółki akcyjnej Książnica Polska był Polski Bank Krajowy, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych oraz prof.
E. Romer. Obydwie te spółki łączyła osoba Profesora – prezesa Rady Nadzorczej.
To z jego inicjatywy 1 stycznia 1924 roku nastąpiła fuzja obydwu spółek i z dniem
1 stycznia 1924 roku powołana została do życia Książnica-Atlas, Zjednoczone Zakłady
Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych
Spółka Akcyjna; prezesem Rady Nadzorczej spółki został prof. E. Romer. Powołanie
wielkiej spółki wydawniczej nie miało na celu tylko ekonomicznego zysku. To była
jedyna konsekwentnie prowadzona droga do powstania niezależnego, kompletnego
pod każdym względem ośrodka kartograficznego, działającego w strukturze wielkiego
wydawnictwa. Zjednoczenie spółek wypadło w bardzo niekorzystnym okresie kryzysu gospodarczego, mimo to oferta wydawnicza była bardzo szeroka, co oczywiście nie
było dobrze widziane przez konkurencję. Nie szczędzono Książnicy-Atlas wówczas
ataków prasowych, najprawdopodobniej sterowanych przez środowiska nauczycielskie. Zarzucano w nich, przede wszystkim, zbyt wysokie ceny produkcji, które miały
być wynikiem niegospodarności. E. Romer zachował wówczas spokój, nie wchodząc
w polemiki. Systematycznie rozrastała się baza techniczna firmy. Prasowe ataki stopniowo ucichły i zaczęto doceniać kunszt wydawniczy, Książnicy-Atlas, która z czasem
stała się największym wydawnictwem Polski międzywojennej (Konopska 2004).
W roku 1925 powstało pierwsze w Polsce laboratorium naukowo-badawcze,
którego zadaniem było udoskonalanie metod reprodukcji graficznej map. Do pracy
w nim został zaangażowany starszy syn Romera, Witold, z wykształcenia inż. chemik.
Owoce jego pracy okazały się znakomite. W latach 1927/1928 opracował i opatentował
sposób reprodukcji barw, zwany kartochemią, który umożliwiał uzyskiwanie dużej
liczby różnych kolorów, przy stosunkowo małej liczbie przejść mapy przez maszyny
drukarskie. Dzięki systematycznemu wprowadzaniu różnego rodzaju udoskonaleń
technicznych, produkcja map w krótkim stosunkowo czasie osiągnęła poziom światowy. Ze względu na potrzeby szkolnictwa przywiązywano dużą wagę do map ściennych
i atlasów. Wielu wydań doczekał się Atlas Geograficzny, od IX edycji zwany Małym
Atlasem Geograficznym. Wydawane były książki, czasopisma, podręczniki szkolne, encyklopedie, przewodniki. W Książnicy pracowało 350 osób, a jej księgarnie we Lwowie
przy Czarnieckiego 12 (fot. 63) i w Warszawie przy Nowym Świecie 59 cieszyły się
ogromnym powodzeniem. Były to swojego rodzaju centra kulturalne, gdzie odbywały
się spotkania autorskie, promocje książek i inne uroczystości promujące wydawnictwo
(Ed. Romer 1985, Konopska 2004, Pawlak 2004, 2008).
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Struktura organizacyjna Książnicy-Atlas obejmowała 8 działów. Były to: 1) Instytut Kartograficzny kierowany przez E. Romera, 2) Dział Wydawniczy, którego dyrektorem był dr Antoni Dudryk, jeden z pierwszych studentów E. Romera, 3) Drukarnia,
4) Cynkografia, 5) Litografia, 6) Introligatornia, 7) Stolarnia, 8) Dział handlowy posiadający księgarnie i składy hurtowe we Lwowie, Warszawie i Katowicach. Niewątpliwy
sukces, stworzonego od podstaw polskiego przemysłu kartograficznego, był niestety
przysłowiową „solą w oku” konkurencji, nie tylko ze strony biznesu, lecz także środowiska geograficznego. Mimo, niewybrednych czasami ataków na firmę i na samego
E. Romera, Książnica-Atlas zachowała swoje miejsce w historii jako jedna z najlepiej
rozpoznawalnych marek Polski międzywojennej (Instytut… 1934, Romer 1988, Konopska 2004).

7.2. Ludzie i dorobek Instytutu Kartograficznego
„Mózgiem” Instytutu był w sposób niekwestionowany sam E. Romer. Najbliższym jego
współpracownikiem, jeszcze od czasów konferencji paryskiej, został Teofil Szumański,
nauczyciel szkoły ludowej z Limanowej (fot. 64), którego polecił E. Romerowi prof.
medycyny, Antoni Noga-Mars. W swoim środowisku uchodził T. Szumański za znakomitego geografa i kartografa. Miał też duże uzdolnienia plastyczne i zajmował się
także malarstwem. Wykonana przez niego Mapa powiatu limanowskiego była najlepszą
rekomendacją przyszłego „romerowskiego” kartografa. W Instytucie Geograficznym
pojawił się T. Szumański wiosną 1917 roku i już na zawsze związał się ze Lwowem
i z prof. E. Romerem, który później na własny koszt zabrał go na konferencję pokojową do Paryża. T. Szumański nie posiadał formalnego wykształcenia, co było pewnym
kłopotem przy jego zatrudnieniu na Uniwersytecie. Dzięki jednak doskonałej rekomendacji E. Romera, otrzymał stanowisko lektora kartografii w Instytucie Geograficznym, pracując nieprzerwanie do 1939 roku.
Był człowiekiem wielkiej życzliwości i kultury, a studenci i współpracownicy nazywali go z przyjaźnią Wujaszkiem lub Profesorem. Dzięki samokształceniu, nieprzeciętnemu talentowi plastycznemu oraz uzdolnieniach w kierunku nauk ścisłych
osiągnął szczyty ówczesnej wiedzy kartograficznej. Zatrudniony na etacie w Instytucie Geograficznym od 1921 roku był jednocześnie filarem Instytutu Kartograficznego.
To on kształcił wszystkich studentów geografii w zakresie kartografii, będąc autorem
podręcznika Zasady kartografii. Teofil Szumański pracował również jako lektor kartografii na Politechnice Lwowskiej u prof. Antoniego Łomnickiego. Wspominając legendarnego kartografa E. Romer napisał:
Z początkiem roku 1921 wrzała we Lwowie praca nad realizowaniem długoletnich marzeń moich… Instytut Kartograficzny! O pieniądze nie było kłopotu – znalazły się od razu trudniej
było w czasach powojennych o maszyny, najtrudniej było o ludzi. Oczywiście był Szumański,
który już nie budził cienia wątpliwości, był od razu szefem sztabu polskiej kartografii cywilnej
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w Polsce. Pokazało się, że Szumański opanowuje w tym stopniu problemy zasad i stosowania
projekcji w praktyce, że ta wielka potrzeba Instytutu została pokryta od razu; doświadczenie
paryskie dało poznać Szumańskiego jako mistrza generalizacji (…). Ale Szumański był „szefem sztabu” nie tylko z wiedzy i doświadczenia, także i intuicji. Intuicją rozwiązał Szumański
zagadnienie najtrudniejsze. Szumański wskazał kandydata na stanowisko redaktora pracy kartograficznej, któryby na swoje barki wziął cały ogrom studiów i wyboru materiału kartograficznego i na jego podstawie pracował nad syntezą (…). Ze swoich wspomnień nauczycielskich
wskazuje Szumański na Józefa Wąsowicza, którego znał chłopcem szkółki ludowej, wówczas
młodzieńcem (1920) tułaczem powojennym. Siła przekonania, z jaką przemawia Szumański,
sprawia, że Wąsowicz zostaje powołany z Nowego Sącza gdzie pracuje jako pomocnicza siła
kancelaryjna w magistracie, jako pierwszy stypendysta „Atlasu” a w r. 1923 występuje Wąsowicz
po raz pierwszy jako „autor”, dziś widomo, że jest jedną ze światowych potęg kartograficznych
(Romer 1945–1946, str. 105–106).

Pozycja J. Wąsowicza w Instytucie Kartograficznym była bardzo wysoka, pełnił
on bowiem funkcję zastępcy E. Romera, a w latach trzydziestych (po rok 1934), kiedy Profesor wyraźnie ograniczał swoje zaangażowanie, kierował Instytutem (fot. 65).
E. Romer wówczas osobiście decydował głównie w sprawach zasadniczych, związanych z koncepcją planu produkcyjnego, cała reszta była w ręku J. Wąsowicza. Był
człowiekiem o wielkiej wiedzy i inteligencji, a śmiałością pomysłów koncepcyjnych
przewyższał niekiedy T. Szumańskiego.
Do pracy w Instytucie dał się wciągnąć Michał Janiszewski, jeszcze jako student
w 1922 roku (fot. 66). Początki jego działalności były niezwykle trudne (ryc. 126). Opracowywał on mapę Afryki, ale z powodu stałego napływu nowych danych zmuszony był
rozpoczynać trzykrotnie pracę. Wykorzystał blisko 500 map źródłowych, zdobywając
przy tym ogromne doświadczenie w metodyce eksploatacji źródeł kartograficznych.
Owocem tej „ciernistej drogi”była najnowocześniejsza i najlepsza wówczas syntetyczna mapa Afryki, która ukazała się w 1927 roku jako Afryka – mapa fizyczna 1:7 000 000
(E. Romer, M. Janiszewski). Praca nad nią uczyniła z M. Janiszewskiego jednego
z najwybitniejszych polskich kartografów (Czyżewski 1960)26.
Etatowymi pracownikami w Instytucie były także Janina Ochocka i Halina Halicka, a współpracowali z nim: Franciszek Uhorczak, Aleksander Kosiba, Roman
Jacyk, Ludwik Grodzicki, Stanisław Wendeker. W zespole, jako kreślarz, wyróżniał się
26
Michał Janiszewski (1901–1984) studiował w latach 1921–1928 w Instytucie Geograficznym UJK oraz na Politechnice Lwowskiej. Należał do najbliższych współpracowników
E. Romera w Instytucie Kartograficznym. Przygotowana praca dyplomowa – doktorska nie uzyskała akceptacji ze strony promotora E. Romera, ze względu na różnice poglądów dotyczących
interpretacji wyników badań terenowych. Przygotowana wówczas rozprawa O utworach lodowcowych między Przemyślem a Chyrowem stała się podstawą do uzyskania w roku 1931 dyplomu
nauczyciela szkól średnich. Dyplom magistra filozofii w zakresie geografii otrzymał dopiero po
wojnie w Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 1954 Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników
Nauki nadała mu tytuł naukowy docenta (Nowak M., Nowak J. 1986).
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student Politechniki Lwowskiej – Tadeusz Krystek, który wyrósł na jednego z filarów
lwowskiej kartografii. W pracach Instytutu Kartograficznego brał też udział zespół
współpracowników niezatrudnianych na etatach, lecz wynagradzanych. Ta, w dużym
stopniu niesformalizowana struktura organizacyjna, pozwalała na żywą dyskusję
i powstawanie oryginalnych, nowych koncepcji. E. Romer zawsze przywiązywał dużą
wagę do rzetelności materiałów. Mapa musiała być nie tylko piękna, ale i prawdziwa
(Czyżewski 1960, Mroczko 2010).
Do 1929 roku E. Romer osobiście kontrolował każdą wykonywaną pracę. Miał pieczę nad przebiegiem konceptowym i procesem technicznym produkcji map. Nadawał
im pewne charakterystyczne cechy, które określały „romerowską” kartografię. Warto
przypomnieć za J. Czyżewskim (1960) te najistotniejsze: 1) wybitne uprzywilejowanie
siatek wiernopowierzchniowych; 2) przyjęcie pewnych poziomic (300 m, 500 m, 1000 m,
2000 m, 3000 m, 5000 m oraz izobat 7000 m, 4000 m, 2000 m, 200 m), jako przewodnich w każdej syntezie hipsometrycznej lub batymetrycznej, obok innych, stosowanych w mapach o większych podziałkach; 3) konsekwentna tęczowa skala barw
hipso- i batometrycznych (zimne dla głębokości, ciepłe dla wysokości); 4) jednolity
styl generalizacji w mapach tego samego typu, ściennych, podręcznych itp. (generalizacja była w cechach swoich geograficzna i nie wynikała z założeń matematycznych
lub intencji demonstracyjnych autora); 5) zasada wielokrotności podziałek w różnych
mapach poszczególnych atlasów; 6) zasada mapy pozornie pustej, 7) uprzywilejowanie w nomenklaturze mapy tradycyjnego nazewnictwa polskiego.
Zasadą, której E. Romer starał się przestrzegać, było sygnowanie mapy wspólnie
z pracownikiem, jeżeli jego wkład w koncepcyjne opracowanie był istotny. W roku
1921 na mapach szkolnych wydawanych przez E. Romera pojawił się T. Szumański.
Od tego momentu prawie wszystkie mapy fizyczne były współautorskie: E. Romer –
T. Szumański. Pierwszą z nich była Mapa Fizyczna Polski 1:2 500 000. W roku 1923
rozpoczęła się edycja serii atlasów, pod wspólnym tytułem Atlas Krajoznawczy. Miały
one dotyczyć poszczególnych województw. Inicjatorem tej akcji był Juliusz Jurczyński. Ukazało się 5 takich atlasów, opracowanych według ustalonego schematu. Była
to próba stworzenia nowego typu pomocy szkolnej polegająca na poznawaniu przez
ucznia najbliższego otoczenia, planu szkoły, miasta, a poprzez mapy województwa
i regionu miała doprowadzić do mapy Polski. W roku 1923 zostały wydane dwa atlasy: Atlas krajoznawczy województwa warszawskiego (E. Romer, R. Danysz-Fleszarowa)
oraz Atlas krajoznawczy województwa łódzkiego (E. Romer, J. Jurczyński). Kolejne dwie
pozycje: Atlas krajoznawczy dla szkół województw lwowskiego stanisławowskiego i tarnopolskiego (E. Romer, T. Szumański) oraz Atlas krajoznawczy województwa poznańskiego
i pomorskiego (E. Romer, S. Pawłowski, ryc. 128) ukazały się w 1924 roku. Ostatni, piąty, Atlas krajoznawczy województwa krakowskiego (E. Romer, S. Niemcówna) ukazał
się rok później. Wszystkie wydawane były częściowo we Lwowie, a częściowo jeszcze
w Wiedniu, u „Freytaga i Berndta” (Uhorczak, Wąsowicz 1960).
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Tempo edytorskiej działalności E. Romera było zaskakujące. W samym tylko 1922
roku wydał 9 map ściennych (planigloby polityczne i fizyczne, mapy fizyczne kontynentów Australii, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Polska – mapa
fizyczna 1:850 000 oraz dwie tematyczne, opracowane razem z T. Szumańskim, mapy
fizyczne Kraje Czarnomorskie i Kraje Bałtyckie. Poważną pracę wykonał E. Romer
w roku 1924 nad mapami do Atlasu Polski Współczesnej. Ten zbiór tematycznych map
dotyczących Polski miał wejść w przyszłości do Powszechnego Atlasu Geograficznego,
którego pierwsza część ogólna ukazała się w 1925 roku, część druga Kraje europejskie –
w 1926 roku, a trzecia – Kraje pozaeuropejskie w 1927 roku (Uhorczak, Wąsowicz 1960).
Rok 1928 był dla Książnicy-Atlas rokiem wielkiego sukcesu. Ukazały się wówczas
bardzo ważne trzy atlasy. Były to: znakomicie przyjęty przez krytyków Wielki Atlas
Geograficzny E. Romera złożony ze wszystkich części Atlasu Powszechnego, Atlas Polski
Współczesnej – III wydanie oraz X wydanie Małego Atlasu Geograficznego. Ta edycja
Małego Atlasu Geograficznego w historii Książnicy-Atlas była prawdziwym przełomem.
Atlas ten został w całości wydany we Lwowie, nawet na papierze krajowej produkcji.
Fenomen tej X edycji polegał również na tym, że wszystkie mapy kontynentów stanowiły zupełnie nową syntezę kartograficzną. Był to całokształt wiedzy topo-orohydrograficznej z końca 1925 roku, uzupełnianą o pierwszorzędne szczegóły z 1927 roku.
Wykorzystane zostały też najnowsze wyniki badań dotyczące batymetrii den oceanicznych (Czyżewski 1960, Pawlak 2004, 2008).
Oceniając i porównując wydanie I i X swojego Atlasu, E. Romer napisał:
Do budowy syntezy hipsometrycznej kuli ziemskiej z roku 1928 rozporządzano dosłownie
tysiącami oryginalnych kart źródłowych, a wątpliwości w syntezie budziły tak nieliczne, że
w przeciwieństwie do syntezy z r. 1908, która była wyłącznie hipotezą, w syntezie z r. 1928 rola
hipotezy została silnie zredukowaną.
Jedną z najbardziej charakterystycznych różnic między obu syntezami „Małego Atlasu”
z r. 1908 i 1928 jest powszechne zanikanie w syntezie ostatniej wszelkich rysów schematycznych
i geometrycznie prawidłowych linii (…). Znikło jednak w ostatniej syntezie przede wszystkim
wszelkie dziedzictwo mapy szafowej, która interpretacje itinerariów: „w dół” i „do góry” znaczyła tylko grzbietami górskimi, mieszczącymi się częstokroć w bardzo nieznacznej skali różnic
wysokości. Stąd w ostatniej syntezie uderza na każdym kroku nie tylko ogromne uproszczenie
form, ale względne pomniejszenie ich liczby, a ogólne podwyższenie wysokości form (Andy
Ameryki Płd., Tybet etc.) (Romer 1928, str. 173).

Z inicjatywy E. Romera i pod jego kierunkiem w Instytucie Geograficznym U J K
podjęto wiele prac, które miały wykazać różnice w syntezach kartograficznych z 1908
i 1928 roku. Studia nad średnią wysokością lądów i nad krzywą hipso- i batymetryczną całego globu na podstawie obu syntez, miały wyraźnie podkreślić ich znaczenie
dla ogólnej wiedzy geograficznej. Do końca doprowadzono 6 opracowań, na temat
krzywych hipsograficznych kontynentów. Zostały one opublikowane w „Polskim
Przeglądzie Kartograficznym” . Nie doczekały się natomiast publikacji wyniki studiów
J. Ochockiej nad krzywymi batymetrycznymi oceanów (Romer 1928, Malicki 1955).
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O bliskiej współpracy naukowej Instytutów Geograficznego U J K i Kartograficznego im. Romera świadczą informacje zawarte w Kronikach U J K z lat 1926/1927,
1929/1930. W dorobku naukowym Instytutu Geograficznego U J K wykazywane były
następujące prace kartograficzne: Atlas Polski Współczesnej II wyd., (ryc. 129) Mapa
przemysłowa Polski, Mapa narodowości Rzeczypospolitej Polskiej, Atlas Powszechny zeszyt II, Europa Środkowa 1:1 000 000, Europa Wschodnia 1:2 000 000, Włochy 1:1 000 000,
Półwysep Pirenejski 1:1 000 000, Półwysep Bałkański 1:1 250 000, Kraje Skandynawskie
1:1 500 000.
Były jeszcze inne formy współpracy, na przykład redakcją „Polskiego Przeglądu
Kartograficznego” (ryc. 126) zajmowali się pracownicy Instytutu Geograficznego. Przy
Instytucie Kartograficznym stworzył E. Romer bogatą bibliotekę na bazie własnych
prywatnych zbiorów, z której mogli korzystać studenci i pracownicy Instytutu Geograficznego. Biblioteka ta, która mieściła się w latach trzydziestych przy ul. Czarnieckiego 12 (obecnie Wynnyczenki) liczyła w 1939 roku 16 tys. tomów książek oraz blisko
200 tys. map i 5 tys. atlasów z różnych części świata. Dorobek wydawniczy „Atlasu”
i Książnicy-Atlas w zakresie kartografii był imponujący. W latach 1921–1939 wydano
41 atlasów (wraz z kolejnymi edycjami poprawionymi tych samych tytułów). Oprócz
wymienionych wcześniej, ukazywały się: Atlas Konturowy Polski i Świata, Polityczny
Atlas Kieszonkowy, Atlas Geograficzno-Historyczny, a Mały Atlas Geograficzny doczekał
się XIII wydań. Wydano 85 map. Wśród map ściennych na uwagę zasługiwało 9 map
hipsometrycznych województw. Niedokończonym przedsięwzięciem były mapy przygotowywane do Atlasu Klimatu Polski. W 1938 roku ukazały się tylko dwie mapy z tego
cyklu, które nie zostały rozpowszechnione z powodu zniszczenia nakładu w czasie wojny. Podstawą kartografii „romerowskiej”, decydującą o jej wartości, był doskonały zmysł
geograficzny samego E. Romera, a także niezwykła zdolność do syntezy geograficznej
samego mistrza, jak i jego wybitnych uczniów (Uhorczak, Wąsowicz 1960).
E. Romer posiadał też wręcz fantastyczną zdolność zabiegania o jak najszerszy
krąg odbiorców jego produkcji kartograficznej. Dzisiaj nazwałoby się to promocją lub
reklamą. Przykładem tego może być list z 3 listopada 1928 roku, skierowany do Konstantego Skirmunta, ambasadora Polski w Londynie, którego E. Romer znał jeszcze
z czasów konferencji paryskiej. E. Romer poruszył w nim wiele istotnych spraw, z tego
też względu warto przytoczyć obszerne jego fragmenty:
Panie Ministrze! Bardzo zobowiązany za powołanie mię do współpracy w sprawie propagandy kartograficznej przesyłam równocześnie 2 egzemplarze naszej politycznej ściennej Mapy
Polski, 2 egzemplarze mapy politycznej podręcznej, 2 egzemplarze mapy fizycznej podręcznej
(tę mamy też w wydaniu ściennem), jako też 2 egzemplarze Atlasu Polski Współczesnej –
wszystko to dla Poselstwa i dla Wydawcy Statesman’s Yearbook.
Przy tej sposobności jedną a wielką prośbę.
Jak załączone mapy okazują, jesteśmy tak zmontowani, że potrafimy odpowiedzieć bodaj bardzo wysokim wymaganiom pod względem techniki reprodukcyjnej. To też nietylko pracujemy
dla siebie i prywatnej potrzeby, ale też wykonujemy najtrudniejsze roboty państwowe (mapy
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hydrograficzne dla Min. Robót Publicznych), mapę aeronautyczną dla Min. Komunikacji), ale
wykonywaliśmy też roboty dla raportu Ligi Narodów o meljoracji Polesia (Mapa fizyczna załączona po francusku z nadrukiem projektów kanałowych Komisji Ligi Narodów).
Otóż byłoby nam bardzo na rękę – nie ze względów materjalnych lecz moralnych – gdyby wydawca Statesman’s Yearbook zamówił u nas odnośną mapę Polski oczywiście pod warunkiem,
że nietylko technicznie ale i pod względem kosztorysu okażemy się konkurencyjnymi – w co
nie wątpię!
Pragnąc powiększyć szanse takiego dla nas bardzo zaszczytnego a więc pożądanego zamówienia ośmielę się podać do wiadomości Pana Ministra tę okoliczność, że wyraźnie i wyłącznie
za moje i naszego Instytutu wydawnictwa kartograficzne otrzymałem Złoty Medal Société
Géographique w Paryżu (1922), wielki Złoty medal Geogr. Society Chicago (1926) i szereg powołań na członka honorowego Towarzystw Geograficznych (między innemi Royal Geographical Society London), a nasz Instytut otrzymał Złoty medal za swe prace na międzynarodowej
wystawie graficznej we Florencji (1927).
W razie gdyby wydawca Statesman’s Yearbook skłaniał się do wejścia z nami w kontakt, prosilibyśmy o pewien pospiech, bo zwykle z wiosną już jesteśmy tak zabsorbowani własnemi
pracami, że przyjmowanie obcych zamówień jest nam dokuczliwe.
Z góry przepraszając za kłopot, którym śmiem obarczyć Pana Ministra łączę zapewnienia najgłębszej czci z jaką pozostaję powolnie oddanym (Rkp 212/25).

Czy prośbę E. Romera minister K. Skirmunt przekazał do wydawcy Statesman’s Yearbook? W bibliografii F. Uhorczaka (1960) nie ma na to dowodów. Wielkim,
niezrealizowanym marzeniem E. Romera było opracowanie Wielkiego Atlasu Świata.
Prace przygotowawcze rozpoczęto w połowie lat trzydziestych.
W korespondencji E. Romera w Bibliotece Jagiellońskiej znajduje się list pisany
do Anieli Chałubińskiej i Michała Janiszewskiego z 4 września 1934 roku. E. Romer
w tym okresie był już na emeryturze uniwersyteckiej, a także bardzo ograniczył swoją obecność w Instytucie Kartograficznym. List, bardzo osobisty, dotyczył głośnego
konfliktu pomiędzy Mistrzem a ulubionymi uczniami. Problem stanowił kontrakt
zawarty pomiędzy spółką autorską (A. Chałubińska M. Janiszewski) na wydawanie
podręczników do geografii a wydawnictwem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
W roku 1934 ukazały się dwa wydania Geografii Europy podręcznika dla II klasy szkoły
gimnazjalnej. Dodatkowym stresem dla E. Romera było wydanie Fizycznej Mapy Polski 1:2 000 000 przez M. Janiszewskiego w Warszawie w Naszej Księgarni. Zaistniałą
sytuacją E. Romer był ogromnie wstrząśnięty, poczytał to jako zdradę i wielką niewdzięczność w stosunku do siebie. Z ogromną goryczą pisał:
Przecież byliście nietylko w szeregu frontowych, ale równie ukochanych uczni moich, których
każdy produkt w warsztacie wspólnym dokonany, zyskiwał nietylko me poparcie i uznanie,
ale zdobywał sobie prawa autorskie w formie nie zupełnie pospolicie uznanej w warsztatach
uniwersyteckich.
A teraz te moje, latami całem nietylko nauczycielsko, ale też ojcowsko forytowane dzieci, stają
frontem przeciw swemu nauczycielowi (…).
Wiecie więc o tem, że od lat 30 walczę o stworzenie polskiej kartografji. Wiecie też, że cały świat
uznał fakt dokonany. Nie wiecie jednak tego, że stało się to w walce nietylko ze zmobilizowaną
akcją wszystkich polskich spółek i towarzystw wydawniczych – muszę się ograniczyć do stwier271
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dzenia samego faktu zbyt skomplikowanego i potwornego* – ale też w walce z niemieckim sabotażem, jakoteż różnych polskich germanofilów, dających swe na niemieckie prace nazwiska...
W ostatniej chwili pojawiają się nowe moce, którym i K-A i mój Instytut Kartograficzny jest
solą w oku! (…)
Stworzywszy warsztat wytwóczy, a wpełni przekonani, że w Polsce poza służącym innym celom, wojskowym, może on być tylko jednym i jedynym, czyniliśmy wszystko, by warsztat ten
służył wszystkim w całej Polsce.
Nagła niemal śmierć śp. Sawickiego pozostawi w tajemnicy moje z Nim rozmowy na temat
porzucenia spółki z Freytagiem a współpracy wzajemnej… ale liczne fakty dokonane i próby
nieustanne a usilne zjednoczenia wysiłków twórczości kartograficznej w moim zakładzie winny były rozproszyć a nawet nie dopuścić do rozwoju tak potwornego pojęcia, jakobym nawet
z moimi uczniami pracować nie potrafił…A jednak nad spopularyzowaniem takiego o mnie
wyobrażenia pracowano tam, gdzie nie wahano się przed denuncjacjami! (…)
W czasie wojny wydaliśmy trzy podręczniki dla klasy I, wyraźnie konkurujące z moim, przez
lata całe wydawaliśmy „Polskę” Pawła Sosnowskiego, przeciw Pawłowskiemu, a teraz zdobyliśmy także wysoce konkurencyjną dla Pawłowskiego książkę Karczewskiego. To odpowiada nie
tylko naszej idei, to idzie w parze z naszym interesem.
Teraz chyba zrozumiecie mię, że zarówno Wasz podręcznik, jak i równoczesny, innej pary moich uczni, a niemniej i wydana poza mną i moim Instytutem mapa Polski bardzo mię zaboleć
musiała, choćby nawet te Wasze dzieła nie przyniosły mej długoletniej pracy żadnej szkody…
Wierzcie mi jednak, że tak nie jest, a przykrość moja musi być podwójna.
*(w powodzi denuncjacji jedna, jakobym podjął w jednym roku 24 3000 zł tytułem honorarjów – cel tego świństwa podkopanie kredytu K-A… ostatnio zaalarmowano M W R O P, że
wystawiliśmy portret Hallera w Gdyni na wystawie książki – tak czy owak intencja zupełnie
przejrzysta…powodzie intencji) (Rkp B J 10193).

Przyczyna zawarcia umowy na druk podręczników przez A. Chałubińską i M. Janiszewskiego u konkurencji była zupełnie prozaiczna. Ossolineum dawało zaliczkę bezzwrotną w wysokości 500 zł na samym początku kontraktu (wiadomość od
A. Chałubińskiej). To była wówczas duża suma, natomiast Książnica-Atlas nie dawała
takich możliwości. Działały tu zatem prawa rynku, czemu trudno się dziwić. Michał
Janiszewski, odpowiadając na list E. Romera, wyjaśnił dlaczego nie podjęto współpracy z Książnicą, zwracając uwagę na istotne sprawy świadczące o niegospodarności
w zarządzaniu firmą (ryc. 130). Na list odpowiedziała również Aniela Chałubińska.
Miał on bardzo osobisty charakter, ze względu na powiązania rodzinne z E. Romerem.
Przytoczona poniżej treść listu pochodzi z brudnopisu zachowanego w archiwum
A. Chałubińskiej. Według adnotacji autorki czystopis został przekazany do Biblioteki
Jagiellońskiej:
Wujku drogi! Odpisuję późno z powodu choroby i częstych wyjazdów, a zresztą i dlatego, że
trudno mi się na odpowiedź zdobyć. List Wujka krzywdzi mnie. Odpowiadam nie dlatego,
że ta krzywda mnie spotkała, ile raczej dlatego, że ona od Wujka wychodzi „Stają frontem
przeciw swemu nauczycielowi” – myślę, że dyktowały te słowa rozdrażnienie i pośpiech, a nie
przekonanie. Z sumieniem jestem w porządku.
Gdybym szukała nakładcy na mój podręcznik, to zapewne z kilku względów winna bym
zacząć od „Książnicy”. Tymczasem ja go nie tylko nie szukałam, ale w ogóle nie chciałam pisać!!! Ossolineum nie tylko zaskoczyło mię tą propozycją i poddało myśl, ale prosiło, prośbami
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zmusiło do próby, biorąc tym samym moralną odpowiedzialność na wypadek spodziewanego przeze mnie ujemnego wyniku. Ja nigdy w tej sytuacji nie prosiłabym nikogo o nakład, bo
nie miałabym wiary, że potrafię się wywiązać z zadania. „Książnica” zaś z taką propozycją do
mnie się nie zwracała, więc w ogóle nie istniała dla mnie możliwość wyboru. Gdyby Wujek
prywatnie zwrócił się do mnie w sprawie podręcznika – byłabym już związana – jestem nią
zresztą nadal. Nigdy mi na myśl nie przyszło, żeby współpraca z firmą tak sławną i zasłużoną
dla kultury polskiej mogła mi być poczytaną za uchybienie moralne. Dlaczego z takich faktów
ma koniecznie urastać opinia, jakoby Wujek „nawet ze swymi uczniami pracować nie potrafił”?
Mnie by się raczej zdawało, że chlubą dla profesora jest posiadać uczniów na każdej placówce
danej gałęzi wiedzy.
Po pierwszej próbie, wielkim wysiłkiem zdrowia i nerwów okupionej, pragnęłam, od Wujka
wyrozumiałej krytyki i słów otuchy. Przecież Wujek wyjaśnia dlaczego nie czytał podręcznika.
To samo – o ile wiem zabolało Janiszewskiego w stosunku do jego mapy. Nie moja to sprawa
i trudno mi twierdzić, czy „Książnica” byłaby skłonna, czy nie, drukować jego pracę. Dla mnie
jednak sam fakt pojawienia się mapy, w inny sposób niż dotychczasowe ujmującej rzeczywistość jest cudem dla nauczania geografii zjawiskiem.
Doprawdy, czyż Wujek nie powinien być raczej dumny ze swego ucznia? Czyż w Polsce brak
miejsca na dwie dobre mapy Polski ?
Wezwania „wróćcie do mnie” nie posłuchamy, bo nie wraca się, skoro się nie odchodziło. A, że
nas Wujek w swoim „domu” duchowym nie czuje, to już trudno. Jesteśmy tam i po swojemu
mozolimy się.
Daj Boże, aby te smutne nieporozumienia nie odbiły się na tym, ku czemu wysiłki nas wszystkich – wielkich i małych – dążyć muszą. Anka.

Eugeniusz Romer na obydwa listy już nie odpowiedział. Przytoczona korespondencja daje pewne światło na osobowość E. Romera i stosunki panujące w samym
środowisku lwowskim, lecz także na to, co działo się na rynku wydawnictw szkolnych
w Polsce. W ramach konkurencji metodami ekonomicznymi „walczono” o autorów
podręczników. Romer wyraźnie nie mógł się z tym pogodzić. W ocenie zmieniającego się świata lat trzydziestych kierował się głównie, jak zwykle, własnymi emocjami.
Być może miał też żal do dawnej stypendystki „Atlasu” A. Chałubińskiej. Był to jedyny tak poważny konflikt pomiędzy E. Romerem a najbliższymi współpracownikami.
Z czasem został on zażegnany, a ogromny szacunek do swojego Mistrza dwójka niezależnych w postępowaniu uczniów zachowała na zawsze.
O bliskiej współpracy M. Janiszewskiego z Instytutem Kartograficznym świadczy
też list pisany 2 września 1934 roku sprzed konfliktu, w którym proponuje ciekawe
rozwiązania kartograficzne dotyczące Mapy hipsometrycznej Podola i brzegu Karpat
(ryc. 131).
Dzieło Instytutu Kartograficznego im. E. Romera, jak też bardzo silnie współpracującego z nim Instytutu Geograficznego U J K, zostało brutalnie i na zawsze wyrwane
ze swojego lwowskiego środowiska przez nowy układ polityczny po II wojnie światowej. Dzięki ogromnemu wysiłkowi ludzi obydwu Instytutów zostało z powodzeniem
podjęte na nowo we Wrocławiu i innych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce po 1945
roku.
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Ryc. 123. Adresy Instytutu Geograficznego i Instytutu Kartograficznego im. E. Romera zaznaczone na planie Lwowa sprzed 1939 roku:
1. ul. św. Mikołaja 4 – 1883–1898 i 1919–1924; 2. ul. Długosza 1.8 –1898–1914; 3. ul. Długosza 27 – 1914–1919; 4. ul. Kościuszki 9 – 1924–1939;
5. Instytut Kartograficzny im. E. Romera w latach dwudziestych XX wieku ul. Łyczakowska 5; 6 – Instytut Kartograficzny im. E. Romera
w latach trzydziestych XX wieku ul. Czarnieckiego 12

Fot. 62. Pierwsza siedziba Instytutu
Kartograficznego E. Romera
przy ul. Łyczakowskiej 5 – widok współczesny (zdjęcie autorki)
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Fot. 63. Siedziba Książnicy-Atlas oraz Instytutu Kartograficznego im E. Romera
w latach trzydziestych przy ul. Czarnieckiego 12 – widok współczesny
(zdjęcie autorki )

Ryc. 124. Znaki firmowe Instytutu Kartograficznego (Pawlak, 2008)

Ryc. 125. Atlas geograficzny E. Romera z 1908 roku – strona tytułowa,
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej U M C S)
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Ryc. 126. List M. Janiszewskiego do E. Romera z dnia 3 września 1928 roku w sprawie egzaminu nauczycielskiego (Rkp B J 10368)

Ryc. 127. „Polski Przegląd Kartograficzny”
(strona tytułowa tomu I z 1925 roku
za lata 1923–1924)
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej U M CvS)
Fot. 64. Teofil Szumański z córką
w Tatrach – lata trzydzieste XX wieku
(archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 65. Józef Wąsowicz (1900–1964) (archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 66. Michał Janiszewski(1901–1984)
(archiwum A. Chałubińskiej)
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E.

Ryc. 128 A–E. Atlas krajoznawczy województwa poznańskiego i pomorskiego
– wybrane strony, (zbiory Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej U M C S)

Ryc. 129. Atlas Polski Współczesnej,
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej U M C S)
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Ryc. 130. List M. Janiszewskiego do E. Romera z dnia 16 września 1934 roku, w którym dzieli się swoimi uwagami w sprawie „Książnicy-Atlas”
(Rkp B  J 10368)

Ryc. 131. List M. Janiszewskiego do E. Romera z dnia 2 września 1934 roku,
wyjaśniający swoją propozycję cięcia warstwicowego (Rkp B J 10368)
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8.
Koło Geografów Uniwersytetu Jana Kazimierza

Koła Geograficzne, jako organizacje młodzieży akademickiej, zawsze związane były
z uniwersyteckimi katedrami geografii. Na Uniwersytecie Lwowskim koło takie swoją
działalność rozpoczęło za czasów prof. Antoniego Rehmana pod koniec XIX wieku.
Nie można ustalić dokładnej daty jego powstania, ani nazwy. Raz było to Kółko Geograficzne, Koło Geograficzne i wreszcie w latach trzydziestych, Akademickie Koło
Geografów we Lwowie (zachowała się księga zebrań Zarządu A K G za lata 1934–1935
jako jedyny dokument koła) (lodaf/26/9/263a)27. Informacje o Kole Geografów pochodzą zatem głównie z opracowań Anieli Chałubińskiej, Reginy Danysz-Fleszarowej
i Augusta Zierhoffera, jak też ze sprawozdań zamieszczanych w pierwszych tomach
„Przeglądu Geograficznego” (T. IV 1923) i „Czasopisma Geograficznego” (T. II 1923
i T. III 1924). Na podstawie tych źródeł nie jest możliwe zaprezentowanie kroniki Koła. Nie o to w gruncie rzeczy chodzi. Można jednak wystarczająco przybliżyć
charakter jego działalności i określić rolę jaką spełniało w środowisku młodzieży
akademickiej Lwowa. Aniela Chałubińska w referacie dotyczącym kół geograficznych na uniwersytetach polskich, wygłoszonym w Pradze na I Zjeździe Geografów
i Etnografów Słowiańskich 6 czerwca 1924 roku, dokonała tabelarycznego zestawienia ich działalności na czterech uczelniach. Dla Lwowa zdobyła dane dla trzech okresów. W pierwszym, za lata 1905–1908 za czasów prof. A. Rehmana, tematyka referatów związana była przede wszystkim z geografią ogólną i geomorfologią. Odbyło się
wówczas 8 wycieczek (fot. 67). Obejmując kierownictwo Instytutu Geograficznego
W oficjalnych, drukowanych dokumentach uniwersyteckich używana jest nazwa Stowarzyszenie Akademickie Koło Geografów U J K.
27

8. Koło Geografów Uniwersytetu Jana Kazimierza

w roku 1911, prof. E. Romer ustalił statut Kółka Geografów, zatwierdzony przez Senat
Uniwersytetu, zostając jednocześnie jego kuratorem. W latach 1911–1914. przewodniczącymi Koła byli: Stanisław Widajewicz i Regina Danysz-Fleszarowa, referaty wygłaszali: Walery Łoziński, Stanisław Pawłowski, Eugeniusz Romer, Stefan Rudnicki,
Władysław Szafer. Na zebraniach dominowała problematyka klimatologiczna. Koło
wznowiło swoją działalność w roku 1921, wtedy też podczas tymczasowego zawieszenia
zajęć z geografii na Uniwersytecie, odnotowano szczególne ożywienie jego działalności. Do 1924 roku przewodniczącymi byli: August Zierhoffer, Julian Czyżewski, Mieczysław Woźnowski. W ramach pomocy koleżeńskiej organizowano kursy z geografii
matematycznej oraz zajęcia z mapami w terenie. Przystąpiono też, wzorem koła U J K,
do opracowywania bibliografii ziemi lwowskiej. Członkowie Koła zawsze chętnie włączali się do wszelkich prac polegających na zestawianiu danych statystycznych, czy
opracowań graficznych dotyczących kresów wschodnich, których wymagała aktualna sytuacja polityczna. W roku akademickim 1922/1923 liczba członków wynosiła
50 osób, a w następnym 75. Średnio rocznie odbywało się 12 zebrań przy frekwencji
około 20 osób. Koło posiadało już własną bibliotekę, w liczbie 101 voluminów oraz
aparat projekcyjny. Zorganizowało 7 wycieczek, a na zebraniach referowano przeważnie tematy związane z pracami wykonywanymi na zajęciach. Odbyło się też kilka
cyklów odczytów publicznych płatnych, dzięki którym można było utworzyć własny
fundusz stypendialny, zasilany składkami członkowskimi, który funkcjonował do 1939
roku (Chałubińska 1924, Zierfhoffer 1968).
Więcej informacji o działalności Koła dostarcza sprawozdanie z roku akademickiego 1923/1924. Na posiedzeniach naukowych referaty wygłosili: H. Orkisz Mechanizm transportu materiału przez rzeki (według Gilberta), dr M. Polaczkówna Zakres nauki geografii według programów Komisji Edukacyjnej w związku z programem dzisiejszym,
J. Moniak O praktycznych sposobach mierzenia długości na mapie i w terenie, J. Czyżewski Rozwój dorzeczy na Podniestrzu. Ponadto wygłoszono dwa odczyty publiczne: prof.
B. Fulińskiego O elementach faunistycznych w geografii Polski i prof. Wójcika O znaczeniu Śląska dla Polski. Na zebraniu walnym 15 lutego 1924 roku wybrano nowy zarząd,
prezesem został J. Czyżewski, wiceprezesem J. Wąsowicz, sekretarzem M. Janiszewski,
skarbnikiem A. Chałubińska. Kolejne tematy zgłoszonych referatów brzmiały: Problem fiordów w literaturze, Z morfologii fiordów, Z geograficznej działalności Ludwika
Zejsznera, Osiedla woj. białostockiego. Odczyty ilustrowane były przezroczami, gdzie
przybliżano krajobrazy Polski (Danysz-Fleszarowa 1924).
W roku akademickim 1924/1925 odbyło się 14 spotkań. Teofil Szumański prowadził cykl wykładów dla szkół Jak powstaje mapa. Do powstania Towarzystwa Geograficznego we Lwowie w roku 1926 cała działalność odczytowa mająca na celu popularyzację wiedzy geograficznej skupiona była w Kole Geograficznym.
W materiałach archiwalnych zgromadzonych przez Anielę Chałubińską znajduje się protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Geografów U J K
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z dnia 14 marca 1927 roku oraz sprawozdanie z działalności Koła w roku akademickim
1926/1927. Nowo wybrany zarząd przedstawiał się następująco: przewodniczącym
został Józef Piątkowski, ponadto w skład zarządu weszli: Aleksander Kosiba, Julia Sabatowska, Wilhelm Jasiewicz, Eugeniusz Kmicikiewicz, Maria Romanowska i Adam
Schmuck. Wybrano również dwóch członków komitetu Funduszu Popierania Prac
Geograficznych, byli to: dr Maria Polaczkówna i dr August Zierhoffer. W roku sprawozdawczym Koło Geografów U J K we Lwowie liczyło 86 członków, w tym 53 zwyczajnych i 32 wspierających. Odbyło się 7 zebrań zarządu i 9 posiedzeń naukowych, na
których wygłoszono 14 referatów i komunikatów. Oto najciekawsze z nich:
1. dr J. Wąsowicz Rozmieszczenie narodowości we wschodniej Polsce,
2. dr Z. Pazdro Najnowsza teoria powstania kontynentów i oceanów,
3. dr J. Czyżewski O szumach na Podolu,
4. A. Schmuck Metoda de Geera i jej zastosowanie w geochronologii,
5. J. Sabatowska Wskaźnik pustynności,
6. dr J. Wąsowicz O ilości Polaków w świecie,
7. dr A. Zierhoffer Regiony zbożowo-gospodarcze w Polsce,
8. dr J. Wąsowicz Krzywa wiekowa ludności w Polsce.
Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 45 osób. Biblioteka Koła liczyła
223 tomy. Członkowie Koła założyli w lokalu Instytutu Geograficznego pracownię fotograficzną. Do inwentarza Koła należały: aparat projekcyjny (wspólnie z Towarzystwem Geograficznym), aparat fotograficzny, busole, aneroid i inne przybory wykorzystywane podczas wycieczek. Dotychczasowa działalność popularyzatorska wiedzy
geograficznej wśród szerokich mas społeczeństwa we Lwowie została przejęta przez
Towarzystwo Geograficzne. Zarząd Koła Geografów w tej nowej sytuacji rozpoczął
działalność odczytową na prowincji. Z ogólnej liczby, 9 spotkań, 5 odbyło się na prowincji i po jednym w Busku, Rawie Ruskiej, Winnikach i Przemyślanach.
Omawiając działalność Koła, trudno jest czasami oddzielić, co było programem
studiów, a co wchodziło w zakres tematyczny koła naukowego. Na przykład, wycieczki
najczęściej były organizowane wspólnie z Instytutem. Na zebrania Koła przychodzili
nie tylko studenci, lecz także pracownicy. Było to znakomite forum wymiany myśli
pomagające w rozwiązywaniu bieżących problemów.
Członkowie Koła żyli nie tylko sprawami nauki. Potrafili się bawić i wykazywali
przy tym duże poczucie humoru. Świadczy o tym wydany przez nich w 1929 roku
tomik zatytułowany „Łątki geograficzne” z dedykacją: „Czcigodnemu Profesorowi
Eugeniuszowi Romerowi swemu najdroższemu nauczycielowi w dowód głębokiego
przywiązania »Łątki« składają – uczniowie”. Było to tuż przed przejściem E. Romera
na emeryturę (ryc. 132).
Świetne karykatury i dowcipne satyryczne wierszyki charakteryzujące wykładowców i studentów świadczą o talentach artystycznych ówczesnych studentów geografii.
Oto kilka kartek z „Łątków”. Niestety nie udało się rozszyfrować inicjałów autorów
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pod tekstami (W. Ch., A. Z., O. Z., I. A., A. C.) (ryc. 133, zał. 5). Lwowski humor nie
opuszczał kolegów podczas wspólnie obchodzonych uroczystości, o czym świadczy
krzesło imieninowe J. Wąsowicza (fot. 68).
We wspomnianej na początku Księdze Zarządu A K G znajduje się wykaz referatów wygłoszonych na zebraniach Koła w latach 1934–1935. Opiekunem był wówczas
prof. A. Zierhoffer, a w skład zarządu wchodzili M. Świeżawska, J. Połocha i W. Migacz.
Wykaz odczytów w 1934 roku:
1. Dorzecze Amu-Darii – Władysław Skiba,
2. Życie pasterskie w Tatrach Jadwiga Smulikowska,
3. Mandżuria Marta Świeżawska,
4. Ekspansja polityczna państw europejskich w Afryce – Władysław Wojtowicz,
5. O rozgraniczeniu typów klimatycznych wg klasyfikacji Keppena w stosunku do Europy
i Polski – Jadwiga Wolnikówna,
6. Geografia osiedli kotliny Żydaczowsko-stryjskiej – Tadeusz Szymański,
7. Główne elementy struktury zewnętrznej Karpat Polskich wg Tołwińskiego – Magdalena Fleszarówna,
8. Emigracja polska we Francji po Wielkiej Wojnie – Stefan Legeżyński,
9. Less nowogródzki – Zofia Miarczanka,
Średnia frekwencja na zebraniach wynosiła 31 osób.
Odczyt Aleksandra Kosiby Ostatnie wyprawy grenlandzkie prof. A. Wegenera wygłoszony w sali Collegium Maximum 12 grudnia 1934 roku zgromadził aż 600 słuchaczy.
Członkowie Koła zostali zaproszeni do organizacji wystawy przyrodniczej z okazji piętnastolecia ośrodka lwowskiego 1920–1934.
W styczniu 1934 roku dr Franciszek Uhorczak bezinteresownie przeprowadził
kurs z geografii matematycznej jako uzupełnienie wiadomości do egzaminu magisterskiego.
Dr Adam Malicki 25 października tego roku z myślą o najmłodszych studentach
wygłosił wykład O studiach studium geografii w Uniwersytecie Jana Kazimierza.
W roku 1935 w sprawozdaniu odnotowano następujące odczyty:
1. Metody wykorzystywania map morfologicznych – Alfred Jahn,
2. Jovan Cvijć jako geograf – Dionizy Piasecki,
3. Cyganie – Roman Ślebodziński,
4. Sprawozdanie z wycieczki na Riłę – Alfred Jahn,
5. Bułgaria – Jadwiga Żaczkówna,
6. Z antropogeografii Gatacko-Polia – Adam Malicki.
Z inspiracji prof. Henryka Arctowskiego, pod naukową opieką prof. Augusta Zierhoffera członkowie Koła podjęli w drugiej połowie lat trzydziestych pierwszą w Polsce
próbę wykonania zdjęcia geomorfologicznego okolic Lwowa i Roztocza Południowego.
Biblioteka A K G prenumerowała ze składek członkowskich 4 tytuły czasopism,
były to: „Przegląd Geograficzny”, „Przegląd Krajoznawczy”, „Zbliska i Zdaleka”, „Ziemia”.
288

8. Koło Geografów Uniwersytetu Jana Kazimierza

W dyspozycji Koła na koniec 1935 roku było 1 000 zł. Pieniądze te przeznaczano
na pomoc kolegom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a także prowadzono kasę pożyczkową.
Akademickie Koło Geografów w dziejach Instytutu Geograficznego U J K spełniało bardzo istotną rolę zarówno w rozwijaniu zainteresowań naukowych i popularyzacji wiedzy geograficznej, jak też postaw społecznych i kształtowaniu koleżeńskiej
atmosfery.
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Fot. 67. Wycieczka Koła Geografów UJK do Pikulic w roku 1925
(archiwum A. Chałubińskiej)

Fot. 68. Imieninowe krzesło „Bacy” – Józefa Wąsowicza, rok 1925
(archiwum A. Chałubińskiej)
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Ryc. 132. „Łątki geograficzne”
(archiwum A. Chałubińskiej)

Ryc. 133. „Łątki geograficzne” – Powrót Taty (archiwum A. Chałubińskiej)
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9.
Działalność wydawnicza lwowskich geografów

Lwowski ośrodek geograficzny, działając w trudnych warunkach okresu międzywojennego, może imponować dosyć rozległą działalnością wydawniczą. W Instytucie Geograficznym stale redagowane były dwa czasopisma, jedno wydawnictwo ukazujące się
nieregularnie oraz dwa tomy okolicznościowe.
W roku 1918, jeszcze w czasie wojny, E. Romer stworzył wydawnictwo seryjne,
w którym publikowano materiały dotyczące demografii i stanu posiadania polskiego
na kresach, głównie z myślą o odrodzonym państwie polskim. Dzięki pomocy finansowej Kasy Stefczyka, już w tym samym roku, ukazał się pierwszy tom nowej serii Prace
Geograficzne wydawane przez Eugeniusza Romera. Była to praca Jana Czekanowskiego
Stosunki narodowościowo-wyznaniowe na Litwie i Rusi, z 4 mapami (ryc. 134).
Jej autor wykazał jak bardzo rosyjska statystyka, dla własnych celów politycznych,
zakłamywała dane, bagatelizując istnienie polskiego żywiołu w obrębie 9 guberni (Kijowska, Podolska, Wołyńska, Grodzieńska, Kowieńska, Mińska, Mohylewska, Wileńska i Witebska). J. Czekanowski ustalił liczbę Polaków na 6 mln, a ludności żydowskiej
na 13,4 mln. Katolików było od 35 do 39%. Zagadnieniom ludnościowym poświęcone
były trzy tomy wydane w 1919 roku. Tom II zawierał pracę E. Romera Polacy na kresach
pomorskich przetłumaczoną na francuski, w dużym stopniu metodyczną, wykazującą
rozbieżności pomiędzy spisami pruskimi z 1905 i 1910 roku. Poruszany był w niej problem dwujęzycznej ludności kaszubskiej. Tom III stanowiła praca S. Pawłowskiego
Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicji. Polakom na Śląsku, jako najbardziej zaludnionemu obszarowi Polski, poświęcił opracowanie w tomie IV Adam
Dudziński. Sprawom ludnościowym poświęcony był także tom VII z 1922 roku Spis
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ludności na terenach administrowanych przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich z mapą
(grudzień 1919). Było to największe osiągnięcie pracy administracyjnej z czasów Wielkiej Wojny. Na komisarzy spisowych powoływano młodzież szkolną w wieku 17–18
lat, o czym wspomina syn Profesora Romera – Edmund (1985). Numeracja i tematyka
tomów prac była dosyć chaotyczna. Tom V z 1925 roku poświęcony był – na podstawie
kronik Jana Długosza – geografii historycznej. Zawierał dwie prace: jedną z nich były
Wahania klimatyczne w Polsce w wiekach średnich Marii Polaczkówny, w której autorka
dokonała próby odtworzenia okresów klimatycznych w Polsce w wiekach średnich,
uwzględniając wszelkie obserwacje zjawisk atmosferycznych. Drugą była praca Jana
Kornausa: Jan Długosz, geograf Polski XV wieku. Prof. Franciszek Bujak, recenzując
to opracowanie, uznał je za punkt wyjścia dla następnych opisów Polski na podstawie
starych dokumentów. Tom VI z 1922 roku poświęcony był geologii. Obydwie zamieszczone w nim prace: Jana Nowaka Nafta Karpat Polskich w świetle geologii regionalnej
oraz Konstantego Tołwińskiego Dyslokacje poprzeczne oraz kierunki tektoniczne w Karpatach Polskich były wykorzystywane w opracowaniach geologicznych.
Eugeniusz Romer w zasadzie starał się zamieszczać w Pracach opracowania powstałe w Instytucie Geograficznym. Od tej zasady odszedł zaledwie w kilku przypadkach. Przykładem mogą być dwie prace Antoniego Jakubskiego (Zakład Anatomii Porównawczej z Poznania): Nowe metody i kierunki w zakresie kartografii zoogeograficznej
w tomie VIII oraz Terytoria antropologiczne Stanisława Klimka (Zakład Antropologiczny U J K) w tomie XV z roku 1932.
Tomy: IX Podole (1927) i X Studia regionalne z geografii Polski (1928) – zawierały prace, do których zebrano materiał podczas wycieczki Dniestrem w lipcu 1924
roku. Były to w większości opublikowane już prace doktorskie i habilitacyjne. W tomie IX przedstawiono opracowania J. Czyżewskiego Gęstość sieci dolinnej na Podolu,
A. d’Abancourt Klasyfikacja i rozwój dolin podolskich, A. Zierhoffera Północna krawędź
Podola w świetle rzeźby powierzchni kredowej, Mariana Koczwary Rozwój polodowcowej flory i klimatu Podola w świetle analizy pyłkowej. Na tom X złożyły się następujące
publikacje: A. Chałubińskiej O spękaniach skał na Podolu, J. Czyżewskiego Z historii
doliny Dniestru, H. Teisseyre’a Powierzchnia szczytowa Karpat, J. Zduńczyk-Jaroszowej
Topograficzne nazwy polskie pochodzące od niektórych drzew i zwierząt.
Lata dwudzieste zamknęło dzieło E. Romera Tatrzańska epoka lodowa opublikowane w XI tomie Prac z 1929 roku.
Kolejne dziesięciolecie rozpoczął tom XII (1931), pt. Pokucie, plon ostatniej wycieczki instytutowej odbytej z prof. Eugeniuszem Romerem w roku 1929. Zawierał
on trzy rozprawy: J. Czyżewskiego Z fizjografii Pokucia, M. Koczwary Zespoły stepowe
Podola Pokuckiego oraz A. Zglinnickiej Regiony morfologiczne na Pokuciu. W tym samym roku ukazały się jeszcze dwa tomy: XIII – z bardzo ważną pracą kartometryczną
J. Ochockiej – Krajobraz Polski w świetle mapy wysokości względnych oraz tom XIV,
autorstwa Marii Kołodziejskiej, poświęcony dolinom rzek Wyżyny Małopolskiej.
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W roku 1934 ukazały się dwa tomy Prac: XVI omawiający zagadnienia z zakresu
osadnictwa z pracami: Ignacego Alberta Z geografii osiedli wiejskich w dorzeczu Sanu
i Tadeusza Senika Z fizjografii osadnictwa wiejskiego na Roztoczu. Tom XVII zawierał
dwie nowatorskie prace kartometryczne: Adama Malickiego Deniwelacje globu ziemskiego oraz Józefy Mękarskiej Rozwój miast na kuli ziemskiej w okresie 1875–1925.
Ostatnie dwa monograficzne tomy – XVIII i XIX, ukazały się dopiero w 1938
roku. Pierwszy zawierał znakomite studium morfologiczne Adama Malickiego Kras
gipsowy Podola Pokuckiego. Cykl „Prac Geograficznych” wydawanych przez Eugeniusza Romera zamknęła rozprawa doktorska Jana Ernsta Niektóre zagadnienia z geografii
rolniczej Podola. Praca ta stanowiła próbę regionalizacji rolniczej Podola, głównie na
podstawie analizy upraw i wywozu plonów z Podola w świetle danych statystycznych
za lata 1933 i 1934.
Lwowskie „Prace Geograficzne” stały na bardzo wysokim poziomie. Były odzwierciedleniem osiągnięć naukowców Uniwersytetu Jana Kazimierza, głównie jednak geografów Instytutu Geograficznego i z tego względu zasługiwały na szersze omówienie.
E. Romer był nie tylko ich pomysłodawcą, lecz też wydawcą (Książnica Polska i Książnica-Atlas) przy częściowym wsparciu finansowym Ministerstwa W R i O P.
W roku 1926 redakcję „Czasopisma Geograficznego” przeniesiono do Lwowa.
Przez 10 lat, od tomu IV do XIV, redaktorem był prof. E. Romer. Dwa ostanie tomy
przedwojenne XV i XVI (1937 i 1938) zredagowane zostały przez zespół: E. Romer –
redaktor, S. Pawłowski i J. Czyżewski – zastępcy redaktora (ryc. 135). Z tomu XVII
(1939–1946) zeszyty 1 i 2 ukazały się jeszcze we Lwowie, natomiast zeszyt 3–4 już po
wojnie, we Wrocławiu. Wydawcą była Książnica-Atlas. „Czasopismo Geograficzne”,
jako kwartalnik, spełniało rolę organu Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii oraz
Towarzystw Geograficznych we Lwowie i Poznaniu. Miało ono zasięg ogólnopolski
i spełniało niezwykle pożyteczną rolę w dokształcaniu nauczycieli. Ustalony na początku układ treści utrzymany został do ostatniego przedwojennego tomu. Działy były
następujące: artykuły, notatki naukowe, sprawozdania z literatury, sprawy towarzystw,
wiadomości bieżące. Autorzy kilkuset, na ogół krótkich, artykułów i notatek naukowych, pochodzili ze wszystkich ośrodków geograficznych w Polsce. Najwięcej jednak
pisali lwowscy geografowie. Bardzo dbano o zmieszczanie sprawozdań z kongresów,
zjazdów i różnego rodzaju konferencji. Cenne były wszystkie artykuły metodyczne.
„Czasopismo Geograficzne” do wybuchu drugiej wojny światowej było prawdziwą
kroniką życia geograficznego w Polsce.
W Instytucie Geograficznym redagowane były także zeszyty „Polskiego Przeglądu
Kartograficznego”. Tytuł ten został powołany przez E. Romera w roku 1923 jako organ
Instytutu Kartograficznego. Głównym celem kwartalnika była ocena polskiej i światowej produkcji kartograficznej. Wydawany w języku polskim, ze streszczeniami w językach obcych, był wówczas jedynym tego rodzaju pismem na świecie. Bardzo ważnym
jego działem były recenzje map. Miało to, w zamyśle E. Romera, służyć podniesieniu
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kultury kartograficznej w kraju. W rzeczywistości, ten nastawiony na konstruktywną
krytykę produkcji kartograficznej kierunek PPK, nie znalazł uznania wśród instytucji
państwowych odpowiedzialnych za poziom państwowej kartografii w Polsce. Czując
się stale pod presją „lwowskiej cenzury”, doprowadzono do zawieszenia wydawania
„Przeglądu” w roku 1934. Był to rok XIV Międzynarodowego Kongresu Geograficznego w Warszawie, na którym polska kartografia święciła szczególne triumfy. Do
takiej decyzji przyczyniła się z pewnością również narastająca niechęć władz wobec
E. Romera – jawnego krytyka systemu rządów w ówczesnej Polsce. Uznano nawet, że
kwartalnik ten służył przede wszystkim promocji Książnicy-Atlas (Romer 1936).
Oceniając 12 lat istnienia „Przeglądu” z całym przekonaniem należy uznać jego
bardzo nowatorski charakter. Czasopismo to stało na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, co bez wątpienia było zasługą zespołu redagującego. Zamieszczane były
obszerne streszczenia obcojęzyczne artykułów. Bardzo ostro reagowano na wszelkie
fałszerstwa kartografii niemieckiej, zabiegając nieustannie o podnoszenie kultury kartograficznej w Polsce. Wprawdzie zagraniczna produkcja kartograficzna nie została
zupełnie wyparta, ale dzięki działalności Instytutu Kartograficznego we Lwowie i publikacjom w P P K była znacznie ograniczona.
Wydano sześć tomów „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”. Każdy z nich obejmował dwa lata: T. I (1925) za lata 1923/1924, T. II (1926) za lata 1925/1926, T. III
(1928) za lata 1927/1928, T. IV (1930) za lata 1929/1930, T. V (1932) za lata 1931/1932,
T. VI (1934) za lata 1933/1934.
Redaktorem naczelnym był E. Romer, lecz ogrom pracy redakcyjnej dźwigał Józef
Wąsowicz, który jeszcze podczas studiów współpracował z „Przeglądem” jako autor.
W PPK ukazało się 87 artykułów oraz 851 recenzji, z czego na mapy Polski przypadło
384, mapy innych krajów 253, atlasów 171 i książek 43. Sam J. Wąsowicz był autorem 35 artykułów i 589 recenzji i sprawozdań. Do współpracy z P P K zapraszano nie
tylko autorów z Polski, ale także i Europy. Wiele uwagi poświęcano wydawnictwom
Wojskowego Instytutu Geograficznego. Nie zawsze była to łatwa współpraca, ale
E. Romer docenił osiągnięcia W I G-u w ciągu 10 lat i współpracował z tą instytucją
jako wydawca.
Profesor Romer miał prawo do rozgoryczenia. W artykule podsumowującym
działalność redakcji i dorobek P P K napisał:
Tym, którzy ośmielili się wygłaszać opinię, a takich od dłuższego czasu nie brakowało, że „Przegląd” organ Instytutu Kartograficznego służył przede wszystkim celom propagandy tego Instytutu, zacytujemy w końcu jedną cyfrę: Sprawom i publikacjom tegoż Instytutu poświęciliśmy
w „Przeglądzie” stron 149,7 na 1 590 stron w ogóle. Suma 9,4% ogółu jest zapewne wielokrotnie
niższą od udziału lwowskiego Instytutu w polskiej produkcji kartograficznej.
„Przegląd” był w istocie wielkim ciężarem lwowskiego Instytutu Kartograficznego, który dźwigaliśmy tak długo, póki nie widzieliśmy spełnionych swych założeń (…). Świetne dla polskiej
kartografii wyniki Międzynarodowej Wystawy w Warszawie stały się dla nas sprawdzianem, że
możemy bodaj chwilowo odpocząć (Romer 1936, str. 12).
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Do dorobku wydawniczego Instytutu Geograficznego należy zaliczyć dwa okazjonalne wydawnictwa: Pokłosie geograficzne i Zbiór prac poświęcony E. Romerowi.
Obydwa te tomy związane były z jubileuszami prof. E. Romera. Pokłosie Geograficzne to zbiór 13 artykułów, który poprzedza dedykacja:
Profesorowi Eugeniuszowi Romerowi względem geografii polskiej jak mało kto zasłużonemu,
ukochanemu przewodnikowi, niestrudzenie przykładem swym ku rozumieniu ziemi ojczystej
prowadzącemu, twórcy Instytutu Kartograficznego we Lwowie, dar skromny w hołdzie składają uczniowie i Książnica Atlas.

Tom ten wydano w 1925 roku, ale główną okazją było trzydziestolecie pracy naukowej E. Romera, obchodzone skromnie w kwietniu 1923 roku we Lwowie (Jubileusz… 1924).
Zamieszczone w nim prace były odbiciem kierunków badań Instytutu Geograficznego wykonanych w bardzo krótkim, zaledwie kilkuletnim okresie jego działalności. Na uwagę zasługują wszystkie tytuły. Zagadnienia demograficzne reprezentowały
dwie prace. W pierwszej, Adama Dudzińskiego Zmiany narodowościowe (wyznaniowe) na terenie trzech województw wschodnich Małopolski w świetle urzędowych spisów
1910–1921, Autor przeprowadził analizę wyniszczenia ludności w czasie działań wojennych. Spośród trzech narodowości: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, zamieszkujących
te ziemie, największe straty poniosła ludność niezwiązana z rolnictwem, czyli Żydzi
mieszkający w miastach. Z grup związanych z rolą, odporniejszy na działania wojenne
okazał się element polski. Drugą pracą była rozprawa Mieczysława Woźnowskiego
Kilka uwag o osadnictwie sezonowym w okolicach Żywca. Praca ta, bardzo przemyślana,
a dotycząca wędrówek pasterskich w Beskidach, oparta była na badaniach terenowych
przeprowadzonych latem 1921 roku.
Problemom geomorfologii i geologii poświęcono cztery rozprawy. Praca Zdzisława Opolskiego Z metodyki badań geologicznych w Karpatach miała wykazać duże
znaczenie badań nad rozmieszczeniem hieroglifów dla tektoniki Karpat fliszowych.
Stanisław Pawłowski przedstawił publikację O terasach w dolinie Wisłoki. Rozprawa
Augusta Zierhoffera Zagadnienie powierzchni poddyluwialnej na ziemiach polskich dotyczyła morfogenezy Niżu Północnego. Załączona do niej mapa powierzchni podczwartorzędowej oparta była na badaniach terenowych. Z kolei eksperymentalna praca Stanisława Zubera Zastosowanie zdjęć lotniczych przy badaniach geologicznych nad
Morzem Kaspijskim miała charakter metodyczny.
Ewa Wanda i Stanisław Pawłowscy zaprezentowali Mapę opadów atmosferycznych
w dorzeczu Wisły 1:2 500 000. Celem tego interesującego opracowania było stworzenie
podstaw do opracowań hydrograficznych dotyczących Wisły i jej dopływów.
Zagadnieniom metodycznym z zakresu kartometrii poświęcone były trzy rozprawy: Juliana. Czyżewskiego Podział Opola na podstawie wysokości względnych z mapą,
Józefa Wąsowicza Niektóre metody i cechy generalizacji oraz Marii Zdobnickiej, Metoda
izarytmiczna w grafice statystycznej.
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Praca Marii Polaczkówny Plany nauczania geografii wedle Wielkiej Komisji Edukacyjnej – jej drogowskazy dla współczesnych należy do najlepszych prac z historii dydaktyki geografii podkreślającej osiągnięcia KEN, jakie w ogóle ukazały się w dotychczasowej literaturze geograficznej.
Zupełnie inny charakter miał wydany 9 lat później w roku 1934 Zbiór prac poświęcony przez Towarzystwo Geograficzne we Lwowie Eugeniuszowi Romerowi w 40-lecie
Jego twórczości naukowej (ryc. 136). Prof. Henryk Arctowski stał na czele komitetu redakcyjnego liczącego 10 osób. Były to znakomite nazwiska: F. Bujak, J. Czekanowski,
J. Czyżewski, A. Fischer, gen. B. Popowicz, W. Rogala, T. Sulimirski, T. Szumański,
J. Wąsowicz, A. Zierhoffer. Księga ta z dedykacją Towarzystwo Geograficzne we Lwowie księgę tę składa w hołdzie swemu założycielowi i prezesowi profesorowi Eugeniuszowi
Romerowi pionierowi polskiej myśli geograficznej została przekazana Jubilatowi w czasie
obrad Międzynarodowego Kongresu Geograficznego w Warszawie.
Było to wydarzenie nie mające precedensu. Na tom liczący ponad 600 stron złożyło się 51 prac, z czego 31 pochodziło od autorów zagranicznych z wielu ośrodków
uniwersyteckich we Francji, Szwajcarii, Jugosławii, Czechosłowacji, Włoch, Z S R R
(Moskwy, Leningradu), Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. We
wstępie prof. H. Arctowski zaznaczył, że liczby zgłoszonych artykułów była tak duża,
że mogłaby wypełnić jeszcze jeden tom. Wśród autorów wymienić warto kilka liczących się w świecie nauki nazwisk: E. de Martonne, E. Huntington, E. De Margerie
i R. Samojłowicz. Z Polski, oprócz lwowskich uczonych, wymienić trzeba: W. Gorczyńskiego, J. Nowaka i J. Smoleńskiego.
W pracach redakcyjnych z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli współpracownicy Instytutu Geograficznego, a przede wszystkim Halina Halicka i Józef Wąsowicz.
Zawartość tomu oraz wysoki poziom dedykowanych prac świadczyły bez wątpienia o bardzo wysokim wówczas uznaniu E. Romera w geograficznym środowisku na
świecie.
W roku 1933 grupa młodych geografów lwowskich: K. Bryński, H. Halicka, A. Malicki, F. Uhorczak, W. Zinkiewicz, A. Żaruk postanowiła wydawać miesięcznik przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców z założeniem popularyzacji wiedzy geograficznej – „Zbliska i Zdaleka” (ryc. 137). Była to inicjatywa zupełnie prywatna, nie
związana z Książnicą-Atlas, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony S. Pawłowskiego
(Czyżewski 1960).
Pisemko to wydawała Drukarnia Polska, a E. Romer z dala popierał inicjatywę,
pomagając nawet w uzyskaniu akceptacji Ministerstwa WRiOP, które rozporządzeniem w roku 1938 zatwierdziło ten miesięcznik dla bibliotek uczniowskich w gimnazjach i liceach ogólnokształcących. „Zbliska i Zdaleka” zawierało krótkie bieżące ciekawostki geograficzne, krajoznawcze i podróżnicze z całego świata. Wydane zostały
63 numery – ostatni był za kwiecień–maj 1939 roku.
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Geografowie Instytutu Geograficznego publikowali także w wydawnictwach, które nie były bezpośrednio związane z Instytutem. Należał do nich miesięcznik „Przyroda i Technika” (ryc. 138) sygnowany przez Polskie Towarzystwo Przyrodnicze im.
Kopernika i Książnicę-Atlas we Lwowie, poświęcony naukom przyrodniczym i ich
zastosowaniu. W latach 1931–1939 Książnica-Atlas była już wyłącznym jego wydawcą,
a redaktorem została dr Anna d’Abancourt-Koczwarowa – jedna z ulubionych studentek E. Romera.
W roku 1937, z inicjatywy lwowskiego oddziału Towarzystwa Krajoznawczego
zaczął się ukazywać „Przegląd Krajoznawczy” (ryc. 139). Redaktorem naczelnym był
dr Franciszek Uhorczak, a w skład redakcji wchodzili między innymi: doc. J. Wąsowicz i prof. A. Zierhoffer.
Lwowscy geografowie zamieszczali swe prace jeszcze w „Kosmosie”, w „Roczniku
Dziejów Społeczno-Gospodarczych” wydawanych przez F. Bujaka, w „Przeglądzie
Geograficznym”, „Pracach P A U w Krakowie” i w „Ziemi”.
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Ryc. 134. „Prace Geograficzne” wydawane przez E. Romera
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej
U M C S)

Ryc. 135. „Czasopismo Geograficzne”
– strona tytułowa (zbiory Wydziału
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej U M C S)
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Ryc. 136. Zbiór prac poświęcony przez Towarzystwo Geograficzne we Lwowie E. Romerowi w 40-lecie Jego twórczości naukowej
– strona tytułowa (zbiory Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej U M C S)

Ryc. 137. „Zbiska i Zdaleka” – strona
tytułowa (zbiory Wydziału Nauk
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
U M C S)

Ryc. 138. „Przyroda i Technika” – strona
tytułowa (zbiory Wydziału Nauk
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
U M C S)
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Ryc. 139. „Przegląd Krajoznawczy” – strona tytułowa
(zbiory Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej U M C S)
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10.
Działania w kierunku integracji
środowiska geografów w Polsce
w ramach towarzystw geograficznych

Pod koniec wielkiej wojny, w atmosferze trwających konferencji pokojowych, które
miały doprowadzić do ustalenia granic przyszłego, odrodzonego państwa polskiego,
E. Romer oraz lwowscy geografowie uważali, że jest za wcześnie na organizację ruchu geograficznego w Polsce. W niestabilnej sytuacji politycznej należało skupić się,
według nich, wokół prac naukowych, na rzecz ustalenia granic przyszłego państwa.
Nie był to też czas swobodnej komunikacji pomiędzy dawnymi zaborami a Warszawą,
okupowaną jeszcze przez wojska niemieckie i rządzoną przez generała Hansa Hartwiga von Beseler’a.
Z innego założenia wyszli geografowie warszawscy, którzy już jesienią 1917 roku
powzięli decyzję o utworzeniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (P T G). Byli
to: Jan Lewiński, Stanisław Lencewicz, Bolesław Olszewicz oraz Stanisław Poniatowski (etnolog, antropolog Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej) i krakowski geograf
Ludomir Sawicki. Towarzystwo oficjalnie podjęło działalność 27 stycznia 1918 roku.
Jednym z powodów jego powołania w tym okresie była konieczność nadrobienia opóźnień wynikających z biegu historii. Towarzystwa Geograficzne istniały już prawie we
wszystkich krajach europejskich dużo wcześniej. Uchwalony statut P T G poddany
został cenzurze okupanta, który skreślił m.in. paragraf 5 pozwalający na tworzenie
oddziałów towarzystwa w innych miastach. Ustalono, że organem P T G miało być
czasopismo „Przegląd Geograficzny”. Prezesami Zarządu Głównego P T G w okresie
międzywojennym byli profesorowie: Jan Lewiński (1918–1919), Władysław Gorczyński (1919–1920), Karol Bohdanowicz (1920–1925), Eugeniusz Romer (1925–1926),
W. Massalski (1926–1932), Antoni Sujkowski (1932–1939) (Olszewicz 1968a).
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Dla podkreślenia ogólnopolskiego charakteru P T G i wykorzystując paragraf
8 statutu, powołano członków-korespondentów pochodzących z ziem pozostających
jeszcze pod władzą zaborców. Tytuł ten otrzymali także profesorowie lwowscy: Stanisław Pawłowski, Benedykt Dybowski i Eugeniusz Romer, a z Krakowa prof. Jerzy
Smoleński. Do roku 1921 P T G w Warszawie działało ciągle w niestabilnych i utrudniających rozwój warunkach. W roku 1920 ustanowiono tytuł honorowego członka
Towarzystwa. Jako pierwszy za zasługi i dokonania na polu geografii otrzymał go prof.
E. Romer (Olszewicz 1968a; ryc. 140). W 1922 roku powstała inicjatywa utworzenia
oddziałów P T G w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. Zarząd warszawski zwrócił się
w tej sprawie do profesorów: L. Sawickiego, E. Romera i S. Pawłowskiego. Wówczas
jednak został utworzony jedynie oddział w Krakowie (Kondracki 1968).
Profesor Romer po powrocie do pracy uniwersyteckiej, w początkach lat dwudziestych, był skoncentrowany na pracy naukowej. Wychodził z założenia, że wszystkie ośrodki uniwersyteckie w Polsce powinny wzmocnić kadrę naukową i kształcić
jak najwięcej młodzieży. Profesor, mając swój pogląd na sprawę powołania i kierunki
rozwoju Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, unikał publicznego
wyrażania swoich uwag. Był wprawdzie krytyczny, ale również otwarty na współpracę
i życzliwie nastawiony do kolegów z kręgów P T G (świadczy o tym chociażby roczna jego prezesura w Zarządzie P T G). Kierownikiem Instytutu Geograficznego U W
oraz redaktorem „Przeglądu” był zresztą habilitowany przez niego w roku 1921 Stanisław Lencewicz (Czyżewski 1960).
Dla E. Romera i jego współpracowników popularyzacja wiedzy geograficznej
wśród społeczeństwa była bardzo istotna. Początkowo we Lwowie taką rolę spełniało Koło Geografów I G U J K. Jego działalność nie zaspokajała potrzeb społecznych
i dlatego lwowska grupa członków P T G zdecydowała się na utworzenie pod przewodnictwem E. Romera komitetu, którego zadaniem było powołanie oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego we Lwowie.
Zebranie konstytucyjne odbyło się we Lwowie dnia 13 lutego 1926 roku. Prof.
E. Romer do zebranych 56 osób wygłosił przemówienie, w którym podkreślił konieczność zainteresowania geografią szerokich rzesz obywatelskich. Powstawaniu zamiejscowych oddziałów P T G sprzyjały prace nad reorganizacją Towarzystwa w kierunku decentralizacji i nadania wszystkim oddziałom praw równorzędnych z oddziałem
warszawskim. Taka reforma miała usunąć wszelkie trudności formalne, jakie mogłyby
się pojawić przy dotychczasowym ustroju P T G.
W założeniu, utworzenie lwowskiego oddziału P T G zgodnie z nową strukturą,
miało nastąpić w ścisłym porozumieniu z Zarządem Głównym P T G w Warszawie.
W tym celu podjęto korespondencję, w wyniku której okazało się, że reorganizacja
P T G natrafiła na nieoczekiwane trudności natury prawnej. Regionalne oddziały P T G
musiały pozostawać bez zmiany w starej strukturze, czyli podporządkowane centrali warszawskiej bez możliwości podejmowania większych własnych inicjatyw. Można
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przypuszczać, że na to zablokowanie wszelkich reform miał wpływ prof. Władysław
Massalski – przewodniczący Zarządu P T G wybrany 12 marca 1926 roku. Do Polski
z Rosji przyjechał on dopiero w 1922 roku. Jako Polak, profesor botaniki i geograf
na uniwersytetach rosyjskich, głównie w Petersburgu, inaczej widział funkcjonowanie
Towarzystwa niż Polacy pochodzący z Galicji, żyjący w czasach autonomii pozwalającej na znaczne swobody obywatelskie.
Wobec takiego stanu rzeczy uznano za najlepsze wyjście utworzenie lokalnych
Towarzystw Geograficznych o własnych statutach, które w przyszłości połączyłyby
się w Związek Polskich Towarzystw Geograficznych z Zarządem Głównym, którego siedzibą niekoniecznie musiałaby być Warszawa. Postanowiono też, że organem
wydawniczym Towarzystwa będzie „Czasopismo Geograficzne”, wydawane wspólnie
ze Zrzeszeniem Polskich Nauczycieli Geografii. Zadecydowano o utworzeniu Komisji
Geografii Szkolnej, w skład której weszli: E. Romer – przewodniczący, J. Czyżewski, Kurator Oświaty S. Sobiński i lektor T. Szumański. Komisja ta działała tylko w pierwszym
okresie istnienia Towarzystwa i była głównym organizatorem kursów dla nauczycieli.
Ostateczną decyzję o utworzeniu we Lwowie samodzielnego Towarzystwa Geograficznego podjęto na drugim zebraniu organizacyjnym w dniu 19 listopada 1926
roku. Przez cały czas jego istnienia (1926–1939) przewodniczącym Zarządu był prof.
E. Romer, zastępcami natomiast kolejno byli: Henryk Arctowski, gen. dyw. Jan Thullie,
gen. dyw. Władysław Sikorski, płk dypl. Jan Czerniewski, gen. Bolesław Popowicz, August Zierhoffer (pełnił funkcję sekretarza Towarzystwa do roku 1931) i Adam Malicki
(sekretarz do 1939 roku). Liczba członków Towarzystwa wahała się od 250 do 290
osób (Zierhoffer 1968).
Profesor E. Romer zorganizował Towarzystwo Geograficzne we Lwowie na wzór
stowarzyszeń zagranicznych tego typu, wprowadzając dwa typy posiedzeń: fachowe i publiczne. Pierwsze miały charakter ściśle naukowy, publiczne natomiast weszły na trwałe do wydarzeń kulturalnych przedwojennego Lwowa. Sala Wielka Kasyna Miejskiego
zawsze była przepełniona, pomimo płatnego wstępu. Odbyło się 45 tego typu posiedzeń, ilustrowanych najczęściej przezroczami i filmami, a frekwencja wynosiła od 140
do 420 osób. Romer zapraszał same znakomitości, podróżników oraz ludzi ze świata nauki. Tak na przykład zaproszenie słynnego podróżnika i badacza Grenlandii –
Lauge Kocha na jedno z pierwszych posiedzeń Towarzystwa, otworzyło drogę Polakom do uczestnictwa w wyprawach polarnych na Grenlandię w latach trzydziestych
(Czyżewski 1960).
W ciągu 14 lat istnienia Towarzystwa Geograficznego we Lwowie równolegle
z posiedzeniami publicznymi odbyły się 54 posiedzenia fachowe, na których frekwencja z natury rzeczy była mniejsza – od 31 do 110 osób (Zierhoffer 1968; zał. 6–7).
Idea zjednoczenia Towarzystw Geograficznych w Polsce nie opuszczała lwowskich geografów przez następne lata. Uczestniczyli oni w lutym 1928 roku w I Koleżeńskim Zjeździe Geografów Krakowskich, gdzie wystąpili z inicjatywą powołania
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komisji porozumiewawczej, mającej na celu skoordynowanie pracy towarzystw geograficznych w Polsce. W jej skład weszli: Władysław Massalski – prezes P T G, Stanisław Pawłowski, Eugeniusz Romer i Ludomir Sawicki. Komisja ta odbyła posiedzenie,
na którym uchwalono pierwsze zasady porozumienia. Dalsze starania o zjednoczenie
towarzystw geograficznych wysuwano na 3 posiedzeniach Zarządu Lwowskiego Towarzystwa Geograficznego w roku 1929. Uczestniczył w nich przedstawiciel Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu, dr Bolesław Olszewicz (Poznańskie Towarzystwo
Geograficzne oficjalnie powstało dopiero 8 lutego 1928 roku). W wyniku tych narad
ustalono szczegółowy projekt statusu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, który został przesłany na ręce prof. Jerzego Smoleńskiego, przewodniczącego oddziału
P T G w Krakowie, jako podstawa do dalszych pertraktacji (Zierhoffer 1968).
Inicjatywy podjęte przez Towarzystwa Geograficzne we Lwowie i Poznaniu nie
znalazły poparcia w Warszawie. Na Walnym Zebraniu P T G, 22 marca 1929 roku, posiedzenia lwowskie uznano za inicjatywy prywatne, a wszelkie uwagi przedstawiane
przez delegata Lwowa dr. J. Czyżewskiego pomijane były lekceważącymi uwagami
(Sprawy Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1930).
Zachowana w Bibliotece Jagiellońskiej korespondencja wskazuje na bardzo napięte relacje pomiędzy P T G w Warszawie a Towarzystwami Geograficznymi we Lwowie
i Poznaniu w sprawach organizacji Kongresu Unii Geograficznej w Warszawie. Świadczy o tym chociażby list E. Romera z 3 kwietnia 1931 roku napisany do prof. Antoniego
Sujkowskiego – ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie jako
refleksja z Walnego Zebrania P T G, które miało miejsce 27 marca 1931 roku:
Mój Drogi! Przyjechałem tak przerażony i pognębiony z Warszawy, że długo nie mogłem się
uspokoić.
Jak to, na Walnym Zebraniu P T G nie dopuszczono do dyskusji na potrzebę zjednoczenia
polskich Towarzystw Geograficznych, nie dopuszczono do krytyki i analizy sprawy Międzynarodowego Kongresu w Polsce. Jak to na Walnym Zebraniu P T G nie dopuszczono do głosu
docentów geografii, ba nie pozwolono im się przysłuchiwać obradom? Nie to tak potworne, że
jedną na to odpowiedzią jest ogłoszenie listu otwartego, połączonego z manifestacyjną rezygnacją z godności członka honorowego towarzystwa.
Od takiego natychmiastowego kroku wstrzymało mię jedynie Twoje serdeczne zaniepokojenie
takim biegiem wypadków i solenne oświadczenie, że wstępujesz w Zarząd P T G tylko dlatego,
by służyć tej myśli, która została 27 III na zebraniu P T G podeptaną.
Oczekując co rychlejszego oświadczenia z Twej strony w tej mierze, a powołując się na rozległą
ongiś z Tobą korespondencję z lat 1907–1913 ślę Ci zapewnienia serdecznego oddania. Twój
Eugeniusz.
N.b. piszę równocześnie do Smoleńskiego, przedstawiając mu grozę sytuacji i proponując mu,
że doraźne zażegnanie grożącego niebezpieczeństwa jest możliwe tylko przez podjęcie próby
porozumienia, co i jak czynić wypada. W tym celu proponuję, że zwołam ad hoc do Warszawy
zebranie przedstawicieli wszystkich ośrodków naukowych. W zebraniu tym winni uczestniczyć:
1. Smoleński, Szafer, Semkowicz (Kraków)
2. Pawłowski, Jakubski (Poznań)
3. Lencewicz, Sujkowski (Warszawa)
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4. Limanowski (Wilno)
5. Arctowski, Romer (Lwów)
Licząc się z kosztami zebrania, można by je ograniczyć do nazwisk podkreślonych (Rkp BJ 213/81).

Atmosferą warszawskiego Walnego Zebrania P T G poruszony był również doc.
J. Czyżewski, który postanowił zwrócić się do prof. Antoniego Sujkowskiego, jako
nowo wybranego członka Zarządu w formie oficjalnego listu z dnia 7 kwietnia 1931
roku, naświetlając całą sytuację w dużo szerszym aspekcie:
Wielce Szanowny i Czcigodny Panie Profesorze!
Żałuję bardzo, że nie mogłem dłużej zatrzymać się w sali P T G, aby jeszcze kilka zdań z Czcigodnym Profesorem wymienić.
Są trzy sprawy, które wykopały tak trudną już dziś do przeskoczenia przepaść pomiędzy Zarządem P T G a nami. Pierwszą z nich jest kwestja statutowej podstawy zjednoczenia polskich Towarzystw Geograficznych, drugą stanowi sprawa zaproszenia Międzynarodowego Kongresu do Polski, a trzecią, różnica w sposobie pojmowania i reprezentowania powagi i godności Towarzystwa.
O pierwszych dwóch sprawach udało się nam nieco przemycić na ostatnim Walnem Zebraniu, –
ostatniej – my sami nie chcieliśmy publicznie poruszać, woleliśmy formalnie przegrać, niż
omawiać fakty, aż nazbyt przykre. O niej też jedynie pragnę Czcigodnego Profesora z naszego
punktu widzenia poinformować.
Oto kwestja: Jakąż to Zarząd P T G stosuje politykę w najistotniejszych, wewnętrznych i zewnętrznych sprawach Towarzystwa?
I. Na prezesa P T G desygnowano p. Massalskiego, człowieka, który swój istotny dorobek naukowy1 zapisał na konto nauki rosyjskiej /!/ trudnych warunków rozwoju geografji polskiej
przed odbudowaniem Państwa Polskiego nie przeżywał i z niemi się nie zmagał. O ile nam
wiadomo to p.Massalski ani z geografami polskimi, ani z którymkolwiek polskim towarzystwem naukowym w żadnym osobistym, a dla kultury polskiej cennym kontakcie p. Massalski
nie pozostawał.
Wiemy natomiast, że lwią część swojego życia oddał pracy dla Rosji i to nawet w czasie wojny,
jako wysoki dygnitarz w ministerstwie rosyjskim /dyr. Deport./, że zjednał sobie zaufanie zaborczego rządu i jego najwyższe odznaczenia; zrobił wiele w swoim zakresie działania /na polu
repjoracji/ dla krajów…. rosyjskich.
Nietylko więc p.Massalski z polskim ruchem wyzwoleńczym niczego wspólnego nie miał – lecz
był bodaj jedynym geografem polskim, który wobec zaborczego rządu składał tak oczywiste
dowody lojalności.
Gdy dobrze wiemy co w tym czasie robili inni geografowie polscy, odczuwamy desygnację
p.Massalskiego na prezesa P T G za poniżenie powagi i godności tego Towarzystwa.
II. W artykule jubileuszowym ku czci p. Massalskiego /Przegl. Geogr. 1930, Tom X, 1,2/ uznano za wskazane wymienić jego zasługi dla Rosji i wspomnieć o uzyskanych przez niego odznaczeniach, nadanych przez cara. To respektowanie odznaczeń zaborcy jest w polskiej literaturze
naukowej bodaj unikatem!
III. Zarząd PTG posyła zagranicę ludzi, których zasługi dla rozwoju geografji polskiej są nietylko niedawne, ale i bardzo skromne, czyni to z pominięciem po temu kwalifikowanych- i to
wówczas nawet gdy ci ostatni uczestniczą osobiście w danych imprezach międzynarodowych.
Czyż nie oznacza to poniżenia powagi Towarzystwa, już nie tylko w domu, lecz i przed obcymi.
Czy zaś powaga i godność T-wa nie wymaga, aby najznakomitsi ludzie je reprezentowali na
zewnątrz aby żadne domysły dla Polski przykre, nie były snute gdy się inaczej dzieje?
IV. Jakiś osobliwy zbieg okoliczności sprawił, iż przez szereg lat utrwala się tradycja polityki
i taktyki, stosowanej przez Zarząd P T G, która czyż odpowiada całkowicie obyczajom szanujących się Towarzystw?
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A/ O planie założenia P T G, o projekcie jego statutu i tp. nie powiadomiono między innemi na
pewne ani Pawłowskiego, ani nawet Romera.
Czy wobec tego, że Romerowi Beseler zabronił wstępu na teren okupacji niemieckiej2 – że
podręcznik Romera był na terenie okupacji niemieckiej zakazany3 – że wreszcie za swój ”Atlas
Statystyczny” Polski był on postawiony przed sąd austriacki, – nie wygląda to tak, jakoby PTG
zawiązano w konspiracji przed Romerem? Czy postępując w ten sposób nie stworzono niepokojącego pozoru, że pomiędzy P T G z owego czasu a Beselerem istniały punkty styczne?
Czy ten fakt nad historją młodego Towarzystwa zawisł, a Beselera już dawno w Polsce nie było,
a mianowano Romera P T G członkiem honorowym. A jakże liczono się z jego opinią o statucie
T-wa, ustalonym pod okupacją, a potem zupełnie nieistotnie zmienionym i również bez porozumienia z Romerem? Później poinformowano go, że niezbędna, ze względu na interesy już
nie tylko ściśle geograficzne, lecz i państwowe - zmiana statutu jest niemożliwą z powodu obowiązującej w byłym zaborze rosyjskim ustawy o stowarzyszeniach, poradzono /!/ lwowskiemu
oddziałowi P T G przeobrazić się w samodzielne T-wo geograficzne4
B/ Jakże to zrozumieć, iż Zarząd P T G nie zainicjował dotychczas żadnej wspólnej konferencji
przedstawicieli istniejących w Polsce Towarzystw Geograficznych w sprawie ich połączenia,
nie uczynił tego mimo, że trzy żywotne i duże towarzystwa geograficzne tego połączenia od
szeregu lat domagają się, nawet przedkładają szczegółowo opracowane podstawy fuzji. Jakże
to zrozumieć, że Zarząd P T G a limine proponowane podstawy unifikacji odrzuca i do żadnej
dyskusji na ten temat nie dopuszcza, a broni się przed tą dyskusją w sposób na ostatnim Walnem Zebraniu zademonstrowany.
C/ A jakże Zarząd P T G traktuje w swych organach, w szczególności w Przeglądzie Geograficznym pracę naukową i organizacyjną Romera i jego szkoły?
1/ „Atlas Statystyczny Polski”, wydany wtedy, gdy istniały jeszcze kordony, Atlas, który znajdował się na stole obrad członków delegacji pokojowej w Wersalu,5 nie został nigdy w Przegl.
Geogr. nawet wspomniany.6
2. Olbrzymi,wysiłek naukowy i materjalny, którego owocem było stworzenie w Polsce zakładu
kartograficznego im. E. Romera, z własnym organem naukowym /Przegląd Kartograficzny/7,
dorobek tego zakładu /Atlasy na najnowszych źródłach opracowane, Atlas Ścienny Polski,
Świata i krajów europejskich/, czyż zostały ocenione pod względem ich znaczenia dla polskiej
kultury geograficznej. Oto znalazły one uznanie jedynie w formie okolicznościowych przytyków, gdy dany uczony polski zdobywa zagranicą za swą działalność kartograficzną najwyższe
odznaczenia.8
Litanja faktów Czcigodny Profesorze, nieskończona, nie chcę jednak męczyć dalej. Były przewinienia różne ze strony różnych ludzi. Czy jednak ponad nie nie wysuwa się wina jakiegoś
dziwnego fatum?
Dzięki usuwaniu się jednostek przy ogólnym braku ludzi los wysunął na czoło P T G p. Massalskiego, który, jak nikt inny by nie zdołał, bezwzględnie a bezwstydnie terroryzuje P T G przez
szereg lat, aż po ostatnie Walne Zebranie włącznie. Wiedząc z ostatniego oświadczenia Czcigodnego Profesora, uczynionego tuż przed naszym wyjazdem, że pragnie podjąć naszą ideę
podniesienia powagi i godności – P T G, ośmieliłem się skreślić niniejszy list w tem głębokim
przekonaniu, iż na pewno nie pozostanie bez oddźwięku.
Proszę przyjąć Czcigodny Panie Profesorze wyrazy winnego głębokiego szacunku
Julian Czyżewski
z wyjątkiem rozprawki z lat młodzieńczych, wszystkie swe prace publikował p. Massalski aż
do powrotu do Polski po wojnie, po rosyjsku
2
Oświadczenie Hutten-Czapskiego przy świadkach i korespondencja Beseler-Penck w naszych rękach.
1
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Akt z warszawskiego archiwum okupacyjnego w naszem posiadaniu.
Na podstawie opinii ekspertów-prawników /profesorów prawa na Uniwersytecie/ stwierdzonem zostało, że są możliwe zmiany statutu odpowiadające istocie wysuniętych żadań.
5
Delegacja amerykańska sporządziła 100 kopij fotograficznych tego atlasu, gdyż nie dysponowała nim z powodu cenzury austriackiej.
6
Redakcja „Przeglądu” raz zainterpelowana w tej sprawie, usiłowała się usprawiedliwić zasadą
nie pomieszczaniu w tym piśmie recenzyj. Pomijając tę osobliwą zasad nawet w okresie,gdy
nie było jeszcze „Wiadom. Geogr.” przypominam, że Geogr.Journal nawet w recenzji „Tatrzańskiej epoki lodowej” zastosował szczególną formę artykułu!
7
Wystarczy wspomnieć,że w razie mobilizacji Zakład Kartogr. im. E. Romera może rozwinąć
produkcjęconajmniej 4 razy większą aniżeli Wojsk. Inst. Geogra. w Warszawie.
8
Nowy kwiatek w ostatnim „Przegl.Geogr.”: artykuł Lencewicza poświęcony mapie Altha z powodu ubiegłego wieku, kończy się przytykiem pod adresem jednej z map Romera, wydanych
po wojnie, gdy Atlas w dziedzinie techniki kartograficznej jeszcze raczkował (Rkp BJ 213/82).
3

4

Profesor J. Czyżewski wysłał odpis owego listu do prof. S. Pawłowskiego. Odpowiedź z Poznania datowana na 8 kwietnia 1931 roku, nadeszła bardzo szybko.
W liście S. Pawłowski naświetlił, ze swojego punktu widzenia, jeszcze bardziej krytycznie sytuację w środowisku geograficznym w Polsce w tamtym czasie. Oto obszerne
jego fragmenty:
Kochany Panie! (…) Jestem głęboko przekonany, że sprawa musi być przygotowana i prowadzona według pewnego planu. Można będzie obrać dwie drogi i zapisywać się na członków
P T G i tworzyć równocześnie Narodowe Tow. Geograficzne czy też Związek Tow. Geogr. Nad
tym trzeba się jeszcze bliżej zastanowić. Uważam, że można to uczynić pod koniec kwietnia,
kiedy będę bawił we Lwowie.
Na nic jednak wszelkie starania, jeżeli dalej pod względem organizacyjnym będziemy pogrążeni w takim marazmie, jak dotychczas. Połowa kół Z P NvG [Zrzeszenie Polskich Nauczycieli
Geografii – przypis autora] nie daje znaku życia, nawet na kilkakrotne listy nie odpowiadają.
Z tego 7 kół leży na terenie Małopolski Wschodniej (Drohobycz, Stryj, Złoczów, Sambor, Stanisławów, Przemyśl, Zaleszczyki). Lwów też nie odpisuje, koło w Lublinie wykazuje 3 płacących
członków i nie daje znaku życia, Jędrzejów, Ostrowiec, Kalisz, Zagłębie Dąbrowskie, Białystok
prawie nie istnieją i wszelkie z naszej strony próby, ażeby je ożywić, okazują się daremne… (…).
Czy nie robimy zatem więcej krzyku, niż sprawa warta? Do tego stare błędy i dziwną słabość
do pewnych ludzi będzie trudno naprawić. Sawicki działa z poza grobu, ponieważ nie umiało
się otwarcie z nim walki podjąć i stoczyć. Nadto nie ułatwia nam roboty przedwczesne – moim
zdaniem – przejście prof. E. Romera na emeryturę. Mam wątpliwości, czy władze i koledzy liczyć się będą z profesorem, który już „urzędowo” nie opiniuje. Najlepszy przykład to Smoleński
i Lencewicz. Uważam, że to oni są głównymi i jedynymi motorami, że działają jeden z tradycji,
a może z konkurencji – a drugi w obawie przed utratą redakcji „Przeglądu”. Innych motywów
na razie nie znam. Jest to zresztą szczepionka Sawickiego, który Romera miał albo za nic, albo
co najmniej za równego sobie i dołki pod nim kopał….Ta szczepionka jest widoczna w działalności W I G-u i Lencewicza oraz Ormickiego….Sprawa raczej wygląda na walkę z Romerem
i wywołana jest obawą, ażeby Romer nie zaciążył /n.b. wraz z Książnicą / nad P T G i nie zabrał
tow. w pacht. N.b. prof. Romer za późno doszedł do przekonania, że może polegać tylko na
swoich ludziach.
Piszę te rzeczy dlatego, ponieważ takie jest sedno sprawy (niestety). Do tego dołącza się bezwstydne wprost stawianie owej walki na gruncie dzielnicowym, jako walki Poznania i Lwowa
przeciw Warszawie, co, zdaje mi się, jest specjalnością Massalskiego, Lencewicza i Deszczki.
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Ponieważ zaś Sujkowski należy do O W P-lu i miewa tam odczyty, a Lencewicz, jako P P S -owiec,
jest przeciwny sanacji i ponieważ zachodziła obawa, że sanacja wglądnie w stosunki P T G,
przeto wzięto za parawan Sujkowskiego, który w dziwnem zaślepieniu i mszcząc się za pewne „krzywdy”/nie zamianowanie profesorem na uniw., nie wybranie do Nar. Kom. Geogr. w
P A U, ii./ wydał opinię, że zjazd jest niemożliwy … w Warszawie. Nie wiem czy jeszcze teraz
podtrzymuje on zdanie, że jedynymi geografami w Polsce, n.b po nim, są Romer i Pawłowski.
Przypuszczam, że nie. Wyraźnie bowiem żegluje na katedrę geografii na Uniwersytecie.
To co piszę, to może odczucia ale odczucia zbliżone do prawdy. List do Sujkowskiego jest dobry,
ale wątpię czy wywrze skutek, bo Sujkowski w dziwny sposób o Massalskim milczy, podczas
gdy zwykle jest skłonny łatkę każdemu przylepić.
Reasumując, piszę, że nie trzeba się przejmować klęską… Już po posiedzeniu otrzymałem listy
od Dreszera i Zarychty /obaj nie mogli wziąć udziału w posiedzeniu PTG i sprawy przygotować/ zapewniające, że na przyszły rok niewątpliwie sprawą się bliżej zajmą. N.b. atak musi być
zwarty i bez niespodzianek jak ostatnio… (…). Nie mniej uważam za stosowne wszczęcie rozmów z P T Krajoznawczym, choć to ciało martwe, oraz z innymi podobnymi stowarzyszeniami.
Nade wszystko liczę na koło Z P NvG w Warszawie, liczące 60 członków.
Główna rzecz jednak, nie łudzić się, że Smoleński lub Lencewicz działają otwarcie, bo w to nie
wierzę !!! Każdy z nich ma swoje interesy w dotychczasowym stanie rzeczy, a sprawy dobra
ogólnego nie są przez nich brane w rachubę (Rkp B J 10365).

Przytoczone listy E. Romera, J. Czyżewskiego oraz fragmenty listu S. Pawłowskiego nie wymagają komentarza, są bowiem żywym zapisem chwili. Można też wysnuć
wniosek, że jako członek Zarządu P T G, prof. A. Sujkowski nie potrafił zająć zdecydowanego stanowiska na tym Walnym Zebraniu. Wymiana myśli zawarta w listach
pokazuje, na przykładzie geograficznego środowiska naukowego, jak trudno było budować wszelkiego rodzaju struktury organizacyjne w Polsce międzywojennej.
Mimo usilnych starań nie doszło jednak do zjednoczenia towarzystw geograficznych w Polsce do 1939 roku. Działały oddziały P T G w Krakowie, Łodzi i Katowicach.
Oddział w Warszawie powstał dopiero w 1935 roku, do tego czasu jego funkcję pełnił
Zarząd Główny. Zupełnie niezależnie działały oddziały Towarzystw Geograficznych
w Poznaniu i Lwowie (Kondracki 1968).
W roku 1934 Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Warszawie odniósł
ogromny sukces i był na krótko nadzieją na integrację środowiska.
Sam prof. E. Romer stopniowo po roku 1934 usuwał się z życia naukowego, angażując się w bieżące sprawy polityczne i społeczne kraju. Terenem jego działalności
publicznej był reaktywowany około 1930 roku związek niepodległościowy „Zarzewie”,
mający swoją tradycję jeszcze z czasów przedwojennych. Od 1934 roku E. Romer
przewodniczył lwowskiemu kołu tej organizacji. Podjął działalność odczytową i publicystyczną, krytykując rząd i apelując o odbudowanie parlamentaryzmu w imię praw
społeczeństwa i dobra Rzeczypospolitej (Romer Ed. 1985, Romer 1988).
Wobec trudności związanych z integracją na płaszczyźnie towarzystw geograficznych pewną szansą była Komisja Geograficzna P A U, której zresztą przewodniczył
sam E. Romer i to on doprowadził do jej zlikwidowania w 1938 roku. Tę niekonsekwencję w postępowaniu Profesora można jedynie tłumaczyć pogarszającym się już
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wtedy stanem jego zdrowia. Na reaktywację Komisji i ponowienie prób integracji środowiska, wobec wybuchu wojny, zabrakło już czasu.
Wydarzenia pierwszej połowy 1939 roku dotyczą wprawdzie bezpośrednio samej
osoby E. Romera i jego konfliktu z W. Gorczyńskim to jednak warto je przybliżyć,
ponieważ rzutują w dużej mierze na atmosferę panującą w środowisku geograficznym.
Pod koniec 1938 roku zostały wydane przez Książnicę Atlas dwie mapy ścienne
dla szkół dotyczące klimatu Polski. W tym samy roku ukazała się obszerna rozprawa E. Romera Pogląd na klimat Polski zamieszczona w „Czasopiśmie Geograficznym”
T. XVIII jako w pewnym sensie komentarz do wydanych map (Romer 1938a, ryc. 141).
Reakcją na te dwa wydawnictwa była wypowiedź prof. Władysława Gorczyńskiego (1939), organizatora i pierwszego dyrektora Państwowego Instytutu Meteorologicznego, zamieszczona w „Przeglądzie Geograficznym” T. XVIII, w rubryce sprawozdania pt. W sprawie nowowydanych map ściennych, E. Romer, Klimat Polski. Autor
artykułu w sposób wyjątkowo bezwzględny i napastliwy zaatakował E. Romera, zarzucając mu brak uczciwości naukowej oraz podszywanie się pod nie swoje osiągnięcia
naukowe. Pracę E. Romera określił pogardliwie „broszurą” nie mającą znamion rozprawy naukowej. Domagał się wręcz umieszczenia swojego nazwiska na mapach obok
nazwiska E. Romera. Podjął także napastliwą polemikę na temat samej metody pracy.
Sugerował otwarcie, że E. Romerem kierują wyłącznie „cele handlowe”. Ton tej wypowiedzi był wyjątkowo przykry dla E. Romera również i z tego powodu, że ten uznany,
świetny, o europejskiej sławie klimatolog, dedykował mu jeden ze swoich artykułów
do Zbioru Prac z okazji 40-lecia pracy naukowej, podczas Kongresu Geograficznego
w Warszawie zaledwie 4 lata wcześniej.
Publiczny atak W. Gorczyńskiego na naukowe imię E. Romera, bez możliwości
podjęcia bezpośredniej dyskusji i obrony przez atakowanego, zbiegł się z nagonką na
Książnicę-Atlas ze strony organizacji rządowych B B W R i O Z N28. E. Romera postawiono przed sądem, oskarżając go o ujawnienie tajemnic wojskowych. Dokonano przy
tym konfiskaty niektórych wydawnictw Książnicy-Atlas. Ta bardzo przykra sprawa
zakończyła się dla E. Romera na szczęście pomyślnie, pozostawiła jednak ogromną,
moralną bliznę (Romer 1988).
O pełnej przygnębienia i współczucia dla Profesora atmosferze w Instytucie
Geograficznym U J K, po ukazaniu się artykułu „Przeglądzie Geograficznym”, wspomina prof. A. Jahn, twierdząc że W. Gorczyński najprawdopodobniej nie miał racji.
E. Romer korzystał bowiem z danych klimatycznych służby państwowej, które były
powszechnie dostępne i w takich przypadkach nie ma obowiązku wymieniania nazwiska osoby zbierającej dane. Natomiast sama forma świadczyła już dobitnie o wyraźnej
przepaści obyczajowej pomiędzy środowiskami Lwowa i Warszawy ( Jahn 1991).
B B W R – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, O Z N – Obóz Zjednoczenia Narodowego (popularny Ozon), O W P – Obóz Wielkiej Polski.
28
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Profesor E. Romer winą za ukazanie się tego napastliwego i niesprawiedliwego artykułu w organie Polskiego Towarzystwa Geograficznego obarczył prof. S. Lencewicza.
Nie mając innej możliwości wyjaśnienia sprawy i obrony własnego honoru, postanowił
wystosować list otwarty do prof. dr. S. Lencewicza, redaktora „Przeglądu Geograficznego” w sprawie napaści dokonanej przez prof. dr. W. Gorczyńskiego na imię naukowe
prof. dr. E. Romera (Romer 1939a) (list w całości zamieszczono w załączniku 8).
Motto listu zaczerpnięte ze Sprawy rycerskiej Bielskiego z 1569 roku, miało znamienny wyraz określający całą sprawę „Jak za słońcem cień idzie, tak za godnością zazdrość”.
Prof. E. Romer napisał z goryczą:
Nie o moją osobę tu idzie, ale o legion ludzi, którzy w pracowni geograficznej U.J.K. i w Instytucie Kartograficznym przeżyli cząstkę, może najlepszą, swego życia z „profesorem” z nauką….
uwierzyli w jej ideały i wartości bezwzględne… Ten legion ludzi jest w niebezpieczeństwie (Romer 1939a, str. 2).

List otwarty Romera został rozesłany w kilkuset egzemplarzach do geografów,
a także do innych przedstawicieli nauki w Polsce pod koniec czerwca 1939 roku.
Reakcją Warszawy było pismo z dnia 3 lipca 1939 roku, w którym Zarząd P T G
zwraca się do przedstawicieli świata nauki z prośbą o wyrażenie opinii, czy prof.
S. Lencewicz postąpił niewłaściwie, zezwalając jako redaktor na druk polemicznego
artykułu W. Gorczyńskiego (ryc. 142).
W Bibliotece Jagiellońskiej (Rkp B J 10193) znajduje się korespondencja w tej sprawie. Wypowiedzieli się w listach prywatnych do E. Romera m.in.: H. Bartel, F. Bujak,
J. Czekanowski, M. Polaczkówna, M. Czekańska, A. Chałubińska, M. Janiszewski,
R. Danysz-Fleszarowa.
Do Zarządu Polskiego Towarzystwa Geograficznego wystosowali oficjalne pisma
w tej sprawie profesorowie: F. Bujak (13 lipca 1939) i J. Czekanowski (11 lipca 1939).
Obydwaj jednoznacznie potępili postępowanie prof. S. Lencewicza, odwołując
się do dobrej tradycji starych towarzystw naukowych, jak na przykład Towarzystwo
Przyrodników im. Kopernika we Lwowie, gdzie panował zwyczaj przedstawiania osobie
atakowanej treści artykułu, żeby mogła dać odpowiedź w tym samym numerze (zał. 9).
Wśród wspomnianej korespondencji znajduje się też list pisany przez E. Romera
z Romanowa 19 sierpnia 1939 roku do J. Czyżewskiego:
Mój drogi Panie Julku! Samo zmartwienie w liście Jego… oko w oko trudno, cóż dopiero na dystans! Tak się jakoś złośliwie wszystko zamotało, że ani rusz rozplątać! Teraz wiem już, pewnie,
że źle zrobiłem upierając się ze wszystkim zostać we Lwowie, ale tego odrobić nie można. Dla
mnie to nic już, ale w geografii mścić się to będzie jeszcze z dziesięć lat, kto wie czy nie utraci
w Polsce swe znaczenie a nie zgubi swej roli. Mimo wszystko walczyć trzeba.
Mój Drogi Julku! Tak też pojmuję sprawę Gorczyńskiego i Lencewicza. Tak już było z chwilą
ogłoszenia artykułu G. w Przegl. Geogr., teraz po moim liście i odpowiedzi Zarządu P T G też
listem otwartym jest miejsce tylko na sąd i wyroki. L i G już łagodzić i naprawić nie mogą, oni
mogą być, także Zarząd P T G – tylko sądzeni. Tak to też zrozumiano. Mam kopie listów Bu314
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jaka, Czekanowskiego i najmężniejszy Zierhoffera do PTG! Tak mi się zdaje, że analogicznie
pojętą należy wszcząć Akcję zbiorową. Może najlepiej z listami do G. i L. wstrzymać się do
początku września, po przyjeździe. Dużo serdeczności od zupełnie oddanego E. Romera (Rkp
B J 10289).

Kilkanaście dni później, 1 września 1939, roku nic już nie było ważne. Straszna
wojna zmieniła wszystko. Prof. S. Lencewicz wraz z żoną został zamordowany w 1944
roku. Lwów po wojnie został stracony dla Polski.
E. Romer w swoich pamiętnikach, pisanych w klasztorze Ojców Zmartwychwstańców we Lwowie w 1943 roku po ogromnych przemianach duchowych, już
z pewnego dystansu, dokonał swoistego rachunku sumienia:
Moi przyjaciele zawodowi, czytając pierwszą z cytowanych poniżej rad Naśladowania, wiedzą
dobrze, w jakim stopniu się ona do mnie stosuje, wiedzą też, że na kalumnię rzuconą na moją
pracę naukową odpowiedziałem listem otwartym, który w czerwcu 1939 rozszedł się po Polsce
w kilkuset egzemplarzach. Nie mam go pod ręką, a pamięć mię zawodzi, bym mógł sam siebie
powołać przed sąd i się usprawiedliwić lub przed samym sobą zawstydzić. Pragnąłem uczynić
dobrze… czy jednak wtedy już umiałem dobrze czynić - zapewne do zupełnie dobrego było mi
bardzo daleko…
Ale gdy dziś tę rzecz z punktu widzenia szerszego rozważam, przytoczę moim towarzyszom
bojów życiowych słowa rady przedziwnie słodkiego a podniosłego i pełnego nauki świętego,
Franciszka Salezego. Oto kilka urywków dotyczących ogólnie spraw analogicznych:
Prawdziwa skromność nie udaje i słowami skromności nie szafuje; bo skromność usiłuje ukrywać nie tylko inne cnoty, lecz także i przede wszystkim siebie samą.
Oto teza ogólna; jakże postępuje skromność na wypadek oskarżenia?
Jeśli oskarżenie jest niesłuszne, skromny usprawiedliwia się łagodnie, zaprzeczając winę; domaga się tego szacunek dla prawdy, a konieczne jest to dla zbudowania bliźniego; gdy jednak po takim tłumaczeniu atak oskarżenia się ponowi, nie radzę więcej odpowiadać; spełniwszy bowiem
swój obowiązek względem prawdy, należy go spełnić względem pokory (Romer 1988, str. 369).
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Ryc. 140. Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dla E. Romera (Rkp B J 10275)
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Ryc. 141. Pogląd na klimat Polski – E. Romer
(archiwum A. Jahna)

Ryc. 142. Pismo Wiceprezesa, Sekretarza i Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego z dnia 3 lipca 1939 roku w sprawie listu otwartego E. Romera skierowanego
do S. Lencewicza (Rkp B J 10193)
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Funkcjonowanie Instytutu Geograficznego U J K w okresie międzywojennym zostało
w niniejszej książce przedstawione z zachowaniem chronologii. Ten niespełna dwudziestoletni okres w jego dziejach charakteryzował się wyjątkową dynamiką pracy naukowej na wielu polach geografii. Osiągnięcia ośrodka lwowskiego zapisały się trwale
w historii polskiej nauki.
Cechą charakterystyczną lwowskiej szkoły geograficznej, której niekwestionowanym twórcą był prof. Eugeniusz Romer, była wielokierunkowość badań naukowych
w rozpoznaniu środowiska geograficznego południowej i południowo-wschodniej
Polski w granicach sprzed 1939 roku. Wszystkie publikacje, które były wynikiem
realizowanych tematów badawczych wyróżniała niezwykła sumienność i rzetelność.
Podstawę stanowiło zawsze opanowanie metodyki badawczej oraz swoisty zmysł geograficzny, który obowiązywał zarówno w pracach kameralnych, jak i terenowych. Całościowe rozpatrywanie zjawisk oraz umiejętność ich interpretacji dawały podstawę do
badań regionalnych, które w szerokim zakresie realizowane były w Instytucie. Jedną z
cech wyróżniających szkołę lwowską była ścisła współpraca z naukowcami innych dyscyplin, takich jak: geologia, geofizyka, meteorologia, astronomia, botanika, zoologia,
historia gospodarcza i matematyka.
O randze lwowskiej geografii decydował w dużej mierze autorytet naukowy i organizacyjny prof. Eugeniusza Romera. O uznaniu jego osiągnięć nie tylko w Polsce, lecz
i na świecie świadczą liczne dyplomy i wyróżnienia, których wybór został zaprezentowany w załączniku 10.
Największe osiągnięcia lwowski Instytut Geograficzny miał na polu geomorfologii.
Badania realizowane były zgodnie z duchem czasu, w nawiązaniu do nauki światowej,
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koncepcji F. Richthofena, A. Pencka i W.M. Davisa. Można w tym miejscu przywołać
doskonałe prace samego E. Romera z tej dziedziny z przełomu wieków. Jego praca
habilitacyjna z 1899 roku o wpływie klimatu na formy powierzchni ziemi wyprzedzała
o pół wieku nowoczesną geomorfologię klimatyczną. Niestety, przez to, że prace te
drukowane były po polsku, przeminęły w światowej literaturze bez echa ( Jahn 1983).
Należy wspomnieć też o koncepcji „peryglacjalnej”, z 1909 roku, Walerego Łozińskiego – lwowsko-krakowskiego geografa-gleboznawcy. Uważał on gołoborza karpackie, powstałe na skutek wietrzenia piaskowców na szczytach, za efekt procesów
zachodzących w plejstocenie, zaś E. Romer uznawał je za formy współczesne. Problem
ten był wówczas przedmiotem ostrej dyskusji obydwu uczonych. Jednak badania rozpoczęte przed I wojną i kontynuowane w Krakowie przez W. Łozińskiego w okresie
międzywojennym, udowodniły słuszność jego koncepcji, a termin „peryglacjał” wszedł
na trwale do literatury światowej i może być uznany po latach za osiągnięcie geomorfologii lwowskiej ( Jahn 1983).
Sam E. Romer przywiązywał wielką wagę do wycieczek geograficznych. Bezpośrednie obserwacje terenowe dostarczały materiału do pionierskich opracowań regionalnych.
Wyprawa łodziami po Dniestrze w 1924 roku zainspirowała jej uczestników do
podjęcia wielu interesujących tematów dotyczących przyrody Podola. Z zakresu geomorfologii na uwagę zasługuje praca Anieli Chałubińskiej O spękaniach skał na Podolu
w której autorka wykorzystała najnowsze metody badawcze opracowane przez geologów europejskich, głównie przez prof. W. Salomona z Heidelbergu, dotyczące między innymi pomiarów kierunku spękań skał. Zastosowanie tej nowatorskiej wówczas
metody umożliwiło postawienie ważnej tezy, że tektoniczne spękania skał na Podolu
są czynnikiem ułatwiającym erozję. Rola tego czynnika w przebiegu sieci rzecznej nie
była do tej pory dostatecznie uwzględniona (Chałubińska 1928b).
Z kolei praca habilitacyjna A. Zierhoffera Północna krawędź Podola w świetle rzeźby powierzchni kredowej wywołała burzliwą dyskusję w środowisku naukowym na temat genezy północnej krawędzi Podola (fot. 69). Geolodzy lwowscy podtrzymywali
pogląd o liniowej, uskokowo-fleksuralnej genezie, natomiast geografowie bronili tezy
o erozyjnym powstaniu tej formy (Zierhoffer 1927).
W miarę zgłębiania tematyki okazało się, że graniczny obszar Podola i Wołynia ma
jeszcze wiele innych nierozwiązanych zagadek przyrodniczych. Zrodził się wówczas
pomysł, aby poddać północną krawędź Podola wieloletnim badaniom zespołowym.
W roku 1935 przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika we Lwowie
powstała Komisja dla Badań Północnej Krawędzi Podola. Prace podjęte w ramach
badań fizjograficznych kraju, jak na tamte czasy, były przedsięwzięciem niezwykłym,
obejmującym badania kompleksowe określonego obszaru. W skład tej komisji weszli
geolodzy i botanicy, a geografowie reprezentowani byli przez: A. Zierhoffera, J. Czyżewskiego, A. Malickiego, A. Jahna, D. Piaseckiego, M. Orlicza, W. Przepiórskiego.
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Wyniki badań tej Komisji publikowane były w „Kosmosie”, gdzie ukazało się około
30 prac. Komisja zawiesiła działalność w 1939 roku ( Jahn 1989a).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prace dotyczące Pokucia i doliny Dniestru
Juliana Czyżewskiego, zwłaszcza ta, w której analizował terasy rzeczne. Problem tzw.
żwirów mieszanych obszarów Podkarpacia i Podola, który rozwiązali lwowscy geografowie, jest ich trwałym wkładem naukowym (Czyżewski 1928).
Do osiągnięć szkoły lwowskiej należą badania paleomorfologiczne A. Zierhoffera
dotyczące poddyluwialnej rzeźby Polski. Ogólne wnioski oraz strona metodologiczna
tych prac dały podstawy do badań podejmowanych już po II wojnie światowej.
Tatrzańska epoka lodowa E. Romera, efekt żmudnych badań porównawczych nad
zlodowaceniami, prowadzonych w Alpach i Tatrach, mimo tego, że sam autor od ogólnej
syntezy się wstrzymał, pozostawiając to następnym pokoleniom, była odważnym krokiem milowym w badaniach nad górskimi zlodowaceniami w Europie (Romer 1929).
Badania geomorfologiczne na Wołyniu oraz na Pokuciu prowadził Adam Malicki.
Jego prace dotyczące krasu gipsowego Pokucia należą do pionierskich.
Rozprawę doktorską Henryka Teisseyre’a dotyczącą powierzchni szczytowej Karpat można bezsprzecznie uznać za początek nowocześnie rozumianej geomorfologii
strukturalnej. Skonstruowana przez H. Teisseyre’a mapa, oparta na skomplikowanej
metodzie kartometrycznej oraz badaniach terenowych, stała się wówczas przyczynkiem do dyskusji na temat penepleny Karpat. Autor udowodnił, że powierzchnia
szczytowa nie może być wypiętrzoną penepleną natomiast odzwierciedla ona strukturę geologiczną, a więc jest powierzchnią strukturalną (Teisseyre 1928). Metoda wprowadzona przez H. Teisseyre’a stosowana jest do dzisiaj do szczegółowych zdjęć geologicznych jako materiał orientacyjny. W oparciu o opracowanie lwowskiego geografa
powstały współczesne opracowania z zakresu geomorfologii strukturalnej. Przykładem może być praca A. Henkiela (1977).
Za osiągnięcie lwowskiej szkoły geomorfologicznej należy uznać pracę doktorską Józefa Wąsowicza z 1926 roku dotyczącą granicy śniegu w Selkirkach oraz Kordylierach Alaski i Kanady. Temat został zaproponowany przez E. Romera, który po
powrocie z Alaski w 1913 roku zaczął się interesować współczesnym zlodowaceniem
Ameryki Północnej. J. Wąsowicz, jako kartograf, zagadnieniami geomorfologicznymi
zajął się przy okazji. W efekcie powstało znakomite opracowanie, którym po blisko
40 latach zainteresowali się naukowcy amerykańscy. Praca J. Wąsowicza opublikowana po angielsku w 1929 roku, a w całości dopiero w 1934 roku, jest cytowana w światowej literaturze glacjologicznej jako pierwsza kartograficzna synteza glacjologiczna dla
Alaski ( Jahn 1974).
Cechą wyróżniającą lwowskich geomorfologów było powiązanie z regionem. Nieliczne prace dotyczyły badań poza krajem. W latach trzydziestych Adam Malicki prowadził badania nad krasem dynarskim w Jugosławii, a Alfred Jahn badał dynamikę
gleb peryglacjalnych podczas wyprawy na Grenlandię w 1937 roku.
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W Instytucie Geograficznym U J K powstawały opracowania z zakresu klimatologii. W tym zakresie utrzymano ścisłą współpracę z Instytutem Geofizyki prof.
H. Arctowskiego.
Eugeniusz Romer swoją syntezę klimatologiczną Pogląd na klimat Polski opublikował, będąc już na emeryturze w 1938 roku. Pomimo tego, że jego koncepcja
dotycząca klimatu Polski budziła wiele kontrowersji w środowisku warszawskim
w okresie międzywojennym, to po wojnie metoda „romerowska” przy wyznaczaniu
regionów klimatycznych została wykorzystana przez geografów w Lublinie i Wrocławiu ( Jahn 1983).
Na szczególną uwagę w dorobku Instytutu Geograficznego U J K zasługują prace z zakresu kartometrii i morfometrii. Pod tym względem „romerowska” szkoła geograficzna wyróżniała się w Europie. Prof. E. Romer widział konieczność prowadzenia
ćwiczeń ze studentami w zakresie analizy mapy. Dotyczyły one planimetrycznego pomiaru powierzchni, konstrukcji krzywej hipsograficznej, określania wysokości względnych, umiejętności wykonywania profili podłużnych rzek oraz profili morfologicznych.
Prace te były publikowane i zostały omówione we wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania. Opracowania kartometryczne inspirowane przez E. Romera nie
były celem samym w sobie. Służyły one jako środek pomocniczy, który pozwalał na
lepszą ocenę i interpretację zjawisk geograficznych. Uważał, że „to właśnie morfometria stwierdza, czego bezpośrednia obserwacja nie zdoła” (Malicki 1955).
W latach trzydziestych pracami magisterskimi i doktorskimi z antropogeografii oraz kartografii kierowali A. Zierhoffer i J. Wąsowicz. Dorobek lwowskiej szkoły geograficznej z tego zakresu został omówiony wcześniej. W rozprawie Heleny
Leonhard-Migaczowej (1993), wysoko oceniono dorobek geografii lwowskiej w zakresie geografii ludności i osadnictwa.
Stosunkowo niewiele miejsca poświęcono w Instytucie pracom z zakresu geografii ekonomicznej. Przykładem zasługującym na przypomnienie jest rozprawa doktorska Jana Ernsta (1938), dotycząca geografii rolnictwa na Podolu – ostatnia opublikowana w „Pracach Geograficznych” wydawanych przez E. Romera.
Na marginesie badań terenowych z zakresu geomorfologii uczeni lwowscy rozszerzali swoje zainteresowania. Prowadzili np. obserwacje dotyczące sieci osadniczej
oraz położenia miast. Można tu przywołać pracę A. Zierhoffera o kształcie osiedli
wiejskich (1934) oraz A. Malickiego o położeniu książęcego Halicza jako miasta historycznego (1938). Na podstawie jego obserwacji, o lokalizacji starych osad decydowały
głównie warunki hydrograficzno-geomorfologiczne.
Omawiając dorobek Instytutu Geograficznego U J K, nie można pominąć prac
z zakresu geografii historycznej i historii geografii. M. Polaczkówna i J. Kornaus
skupili się na analizie dzieł Jana Długosza. Wnikliwą analizę geograficznego dorobku Ludwika Zejsznera, geologa z XIX wieku, przedstawiła A. Chałubińska (1928a).
Autorka ta zwróciła uwagę na całościowe traktowanie kuli ziemskiej przez L. Zejsz322
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nera, przedstawiając go jako wnikliwego obserwatora przyrody, krajoznawcę-piewcę
polskiej ziemi.
Ważnym nurtem działalności lwowskich geografów, głównie z inspiracji E. Romera, była dydaktyka szkolna. Opracowano kilka wartościowych podręczników do szkół
do geografii, jak też krajoznawstwa. Najbliższym współpracownikiem prof. E. Romera
na tym polu była Maria Polaczkówna.
Do wielkich osiągnięć lwowskiego ośrodka należała bez wątpienia kartografia. Wielka „romerowska” szkoła kartograficzna powstała i rozwinęła się imponująco, przede wszystkim na potrzeby szkolnictwa w niepodległej Polsce. Po wojnie
dokonała się we Wrocławiu, pod kierownictwem najbliższego współpracownika
E. Romera, prof. J. Wąsowicza, odbudowa „romerowskiej” kartografii. W Lublinie
reprezentantem lwowskiej szkoły kartograficznej był prof. F. Uhorczak. Państwowe
Przedsiębiorstwo Kartograficzne im. Eugeniusza Romera było spadkobiercą licznych pomysłów swego patrona, zwłaszcza w odniesieniu do kartografii szkolnej.
Zachowano skalę barw i system generalizacji. Zrezygnowano jedynie z poziomicy
300 m, oddzielającej niziny od wyżyn, na rzecz poziomicy 200 m – zgodnie z ustaleniami światowymi.
Tematy podejmowane w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym dyktowane były aktualnymi potrzebami
kraju i miały na ogół charakter studiów regionalnych. W tym zakresie naukowcy
lwowscy dokonali bardzo wiele. Nie można dokładnie ustalić liczby absolwentów
studiów geograficznych. W przybliżeniu było ich około 150 (doktoraty i magisteria). W okresie międzywojennym przeprowadzono cztery przewody habilitacyjne,
a w roku 1939 otworzono dwa kolejne, niestety niedokończone. Liczbę wszystkich
publikacji lwowskich geografów można oszacować na 2500. Niekwestionowanym
„rekordzistą” był w tym zakresie doc. Józef Wąsowicz, który w swoim dorobku do
roku 1939 miał 1061 pozycji (Migacz 1965). Studenci geografii na Uniwersytecie Jana
Kazimierza mogli uczestniczyć w kursowych wykładach prowadzonych przez wybitnych profesorów takich jak: Marcin Ernst i Eugeniusz Rybka – astronomia, Wojciech
Rogala, Julian Tokarski, Zygmunt Weyberg – geologia , mineralogia, krystalografia, Hugo Steinhaus – matematyka, Henryk Arctowski – geofizyka, i meteorologia,
Jan Czekanowski – antropologia, Adam Fischer – etnografia, Franciszek Bujak –
historia gospodarcza i geografia historyczna, Kazimierz Twardowski – filozofia oraz
wielu innych.
Wszechstronna tematyka badawcza wyróżniająca geograficzną szkołę lwowską,
a także pasja badawcza doskonale wykształconych entuzjastów nauki przyczyniły
się do lepszego poznania środowiska geograficznego południowo-wschodnich województw ówczesnej Polski. Na te właśnie cechy zwrócił uwagę Tadeusz Mańkowski
(1934). W swoim artykule podkreślił też to, że nie było gałęzi geografii, która nie
byłaby reprezentowana we Lwowie. Wysoko ocenił badania regionalne lwowskich
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geografów oraz wybitne osiągnięcia w skali ogólnopolskiej szkoły kartograficznej
Eugeniusza Romera. Podkreślił też rolę Towarzystwa Geograficznego w upowszechnianiu wiedzy geograficznej29.
Wkroczenie Armii Czerwonej do Lwowa pod koniec września 1939 roku zakończyło trwającą 56 lat historię polskiej geografii na Uniwersytecie Lwowskim.
W pewnym stopniu spadkobiercami polskiego Instytutu Geograficznego U J K są
geografowie ukraińscy, którzy kontynuują rozpoczęte przez Polaków badania nad poznaniem środowiska geograficznego tej części Europy Środkowej. Cenną jest współpraca naukowa pomiędzy Uniwersytetem im. Iwana Franko we Lwowie a polskimi
Uniwersytetami w Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Józef Babicz (1995) charakteryzując polskie ośrodki geograficzne okresu międzywojennego, geografię lwowską potraktował niezwykle pobieżnie, z wyraźnym brakiem obiektywizmu.
Podane informacje obarczone są kardynalnymi błędami. Świadczyło to o braku wykorzystania
materiałów źródłowych oraz istniejących opracowań.
29
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Fot. 69. Podole – obszar badań lwowskich geografów. Forma skalna zwana
Stołem Sobieskiego we wsi Stulsko k/ Mikołajowa – lipiec 1935
(archiwum A. Jahna)
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Pan Cogito myśli o powrocie do
rodzinnego miasta
„Gdybym tam wrócił
pewnie bym nie zastał
ani jednego cienia z domu mego
ani drzew dzieciństwa
ani krzyża z żelazną tabliczką
ławki na której szeptałem zaklęcia
kasztany i krew
ani też żadnej rzeczy która nasza jest…”
Zbigniew Herbert z tomu poezji Pan Cogito

Strofa wiersza poety – rodowitego Lwowianina wydaje się być najtrafniejszym wprowadzeniem do epilogu – rozdziału zamykającego dzieje geografii polskiej we Lwowie.
Epilog ten obejmuje lata okrutnej wojny 1939–1945. Na podstawie zachowanych
w archiwach życiorysów, wywiadu z żyjącym świadkiem tamtych czasów – panią dr
Marią Jahnową z domu Szaynowską, literatury wspomnieniowej oraz innych dostępnych opracowań dotyczących tematu, powstała próba odtworzenia krótkiej historii
tamtych lat.
Losy geografów lwowskich, jak też całego środowiska naukowego Lwowa w czasie
II wojny światowej, były odmienne w stosunku do pozostałych (poza Wilnem) ośrodków naukowych w Polsce.
Na kresach wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej rozegrał się bowiem wojenny
dramat ludności cywilnej, która padała ofiarą politycznych układów pomiędzy dwoma
systemami totalitarnymi – niemieckim i radzieckim.
Lwowski ośrodek akademicki, skupiał przed II wojną światową wielu wybitnych
uczonych, a liczbą kadry naukowej ustępował jedynie Warszawie (Chanas, Czerwiński 1992).
W 1939 roku nikt do końca nie wierzył w wybuch wojny; takie stwierdzenia można znaleźć we wspomnieniach z tamtych dni.
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Życie naukowe na Uniwersytecie Jana Kazimierza (U J K) we Lwowie, w tym także
Instytutu Geograficznego toczyło się normalnie niemal do 1 września 1939 roku.
Pierwsze bomby niemieckie spadły na Lwów już 2 września 1939 roku, przerywając istniejący z takim trudem wypracowany porządek w Polsce odrodzonej po I wojnie
światowej. Miasto pod dowództwem generała Władysława Langnera broniło się do
22 września. Wtedy też została ogłoszona kapitulacja i tego samego dnia do Lwowa
weszła Armia Czerwona, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym to uzgodniono, że Lwów znajdzie się po wschodniej radzieckiej stronie nowej granicy dzielącej
Europę (Buraczyński 2008, Lanckorońska 2008).
Prof. Alfred Jahn tak wspomina ten czas:
Lwów bronił się jeszcze przez kilka dni. Siedziałem w małym domku moich rodziców na Kleparowie, dokładnie pomiędzy dwiema liniami frontu, nacierających Niemców i broniących się
na granicy miasta Polaków. Pewnego dnia wszystko ucichło, cisza złowroga trwała kilka godzin.
A potem na podwórzu naszego obejścia pojawiło się trzech żołnierzy, w brudnych długich szynelach, w charakterystycznych czapkach szmacianych z czerwoną gwiazdą. Na ten widok ogarnęła mnie rozpacz, wybuchnąłem spazmatycznym płaczem. Był to koniec Polski ( Jahn 1991, str. 109).

Armia Radziecka na ziemie polskie wkroczyła z bardzo agresywną propagandą
antypolską, skierowaną głównie przeciwko przedwojennemu rządowi. Od razu zaczęto umacniać władzę radziecką we wszystkich przejawach życia (Lanckorońska 2008).
Dla Uniwersytetu zaczęły się nowe dzieje, zupełnie odmienne od dotychczasowych. W czasie pięciu lat wojny można wyróżnić trzy wyraźne okresy w jego historii,
a tym samym w historii Instytutu Geograficznego. Należy zaznaczyć, że jest to podział
z polskiego punktu widzenia.
Pierwszym okresem były lata 1939–1941, kiedy to polski Uniwersytet Jana Kazimierza został przemianowany na radziecki Lwowski Państwowy Uniwersytet. Od
1 stycznia 1940 roku przyjął imię Iwana Franko. Po zajęciu Lwowa przez Niemcy
w latach 1941–1944 radziecki uniwersytet zamknięto. Od roku 1942, działał tajny uniwersytet, jako kontynuacja polskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza. W strukturach
podziemnych funkcjonował on do roku 1944. Po ponownym zajęciu Lwowa przez
wojska radzieckie wznowił pracę Uniwersytet im. I. Franko.
Na uwagę zasługują: pierwszy (1939–1941) i drugi okres radziecki (1944–1945),
ponieważ wtedy dużą część młodzieży studiującej i kadry nauczającej stanowili Polacy.
W roku 1945 nastąpiła masowa emigracja ludności polskiej ze Lwowa, wtedy też Uniwersytet przestał być uczelnią ważną dla Polski (Podraza 1993).
W dniu 28 września 1939 roku odbyło się zebranie kadry nauczającej i słuchaczy Uniwersytetu Lwowskiego z udziałem blisko 1000 osób. W istniejącej literaturze
wspomnieniowej z tego wydarzenia można dostrzec pewne rozbieżności dotyczące
szczegółów. Oddają one jednak ogólną atmosferę zebrania, podkreślając agresywną,
polityczną propagandę, jakiej było poddane wówczas środowisko akademickie Lwowa.
Prof. A. Jahn tak to wspomina:
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Wróciłem na Uniwersytet. Pracownikom naukowym kazano zgłosić się w auli. Był to pierwszy „miting”, czyli zebranie polityczne. Miało być to zebranie dyskusyjne, w rzeczywistości było
formą ogłoszenia poleceń władz. Za stołem prezydialnym siedziało kilku młodych ludzi w wojskowych mundurach i jedna kobieta. Była nią Wanda Wasilewska, obok niej przystojny Ukrainiec z czarną czupryną, literat Kornijczuk, jej przyszły mąż. Oznajmiono nam, że uniwersytet
rozpocznie w najbliższych dniach swoją pracę. Wasilewska wygłosiła płomienną mowę, zapowiadając wolność ludu, która wraz z Armią Czerwoną wkroczyła na teren zachodniej Ukrainy.
Tak mówiła córka byłego ministra rządu polskiego ( Jahn 1991, 109–110).

Karolinie Lanckorońskiej w pamięci utkwiło płomienne wystąpienie Aleksandra
Kornijczuka:
Kornijczuk wstał, podszedł powoli do katedry i stamtąd zaczął mówić do nas powoli, głębokim mocnym głosem. Mówił po ukraińsku, językiem Kijowszczyzny, odmiennym trochę od
narzecza stron naszych. Mówił o wielkości i potędze prawdy i wiedzy, o tym, ile kultura polska
wniosła do kultury świata, oddał hołd wielkości Mickiewicza w słowach wyjątkowo pięknych,
mówił dalej z porywającą już wymową o sile i wartości nauki, która ludzkość jednoczy o posłannictwie uniwersytetów, w szczególności Wszechnicy Lwowskiej, której zadaniem jest złączyć
obie kultury polską i ukraińską, w jedną całość. Pomimo, że nie rozumiałam każdego słowa i że
niejeden zwrot mi umknął, zawsze wspominać będę tę mowę jako jedną z najbardziej porywających jakie w życiu słyszałam (Lanckorońska 2008, str. 21–22).

W parę tygodni później okazało się, że w tym samym dniu spotkania z kadrą naukową U J K, ale w godzinach wieczornych, ten sam A. Kornijczuk na zebraniu ukraińskim obiecał wykluczenie wszystkich elementów polskich z Uniwersytetu Lwowskiego
(Lanckorońska 2008).
Pierwszy trymestr nowego roku akademickiego 1939/1940 realizowany był według
programu przedwojennego. Wykłady prowadzono po polsku. Dla niektórych było to
iluzją, która trwała niestety tylko do stycznia 1940 roku. Wtedy to, po włączeniu ziem
Polski wschodniej do Związku Radzieckiego, władze rozpoczęły reformę na wzór radziecki. Rok akademicki podzielono na dwa semestry. Wprowadzono sztywny program studiów. Zajęcia odbywały się od godziny 8 do 14. Powołano starostę roku, który
miał odpowiadać za dyscyplinę. Wprowadzono też przedmioty ideologiczne, np. Krótki kurs W K Pb (Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików). Uniwersytet przypominał wówczas bardziej szkołę średnią. Pracownicy mieli też obowiązek
wstąpić do związków zawodowych ( Jahn 1991, Podraza 1993).
W tej innej rzeczywistości rozpoczął pracę także Instytut Geograficzny. W nowych strukturach został utworzony Oddział Geograficzny Wydziału Przyrodniczego. Powstały dwie katedry geograficzne. Największą była Katedra Geografii, do której
włączono Katedrę Antropogeografii działającą wcześniej przy Wydziale Humanistycznym U J K. Drugą była Katedra Geofizyki i Meteorologii; były to najbliżej współpracujące Instytuty w strukturach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Skład osobowy Katedry Geografii Uniwersytetu im. Iwana Franko przedstawiał
się następująco: kierownikiem został prof. Jurij Polanskij – Ukrainiec, pracował prof.
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August Zierhoffer (kierownik do 1939 roku), docentami byli: Adam Malicki i Józef
Wąsowicz, na stanowisku starszego wykładowcy zatrudniono Grigorija Zilbera – Rosjanina pochodzenia żydowskiego z Kijowa, asystentami byli: Wołodymyr Lewickyj –
młody Ukrainiec i Alfred Jahn.
Katedrą Geofizyki i Meteorologii kierował prof. Henryk Orkisz – uczeń Henryka Arctowskiego i Eugeniusza Romera. W Katedrze pracowali również: Aleksander
Kosiba, Michał Orlicz, Tadeusz Olczak, Władysław Wojtowicz, Wasilij Wisznewskij.
W roku 1944 Katedrę Geografii Uniwersytetu Lwowskiego włączono w skład nowo
utworzonego Wydziału Geologiczno-Geograficznego (Rowenczak – informacja).
Ze względu na pozytywną w stosunku do Polaków rolę, jaką odegrał w tym niezwykle trudnym okresie prof. Jurij Polanskij, warto przybliżyć jego postać.
Prof. Jerzy Polański (1892–1975) – pod tak brzmiącym nazwiskiem obronił pracę
doktorską z geologii na UJK w roku 1927 pod tytułem Lessy, terasy i morfologia Podola
nad Dniestrem. Promotorem był prof. Wojciech Rogala, recenzentem prof. Józef Siemiradzki. Do wybuchu wojny pracował J. Polański jako nauczyciel w szkołach średnich Lwowa oraz jako dobrze wykształcony geolog w różnych instytucjach naukowych.
Jako kierownik Katedry Geografii był bardzo życzliwy Polakom. Był zdecydowanym
patriotą ukraińskim, miał też powiązania rodzinne z Polakami. Nienawidził ZSRR,
musiał jednak swoje negatywne nastawienie do nowej władzy bardziej ukrywać, niż
czynili to Polacy. Dbał o Instytut i niejednokrotnie ratował swoich podwładnych
przed aresztowaniami. Życzliwy Polakom J. Polański w czasie okupacji niemieckiej
stanął na czele Narodowego Komitetu Ukraińców witających Niemców, diametralnie
zmieniając front. W czasie okupacji niemieckiej pełnił też urząd prezydenta miasta
Lwowa. Po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa musiał się ukrywać.
Miał bowiem wydany na siebie wyrok śmierci. Wyjechał najpierw do Austrii, a potem
do Argentyny, gdzie pracował jako geolog, a później jako profesor na Uniwersytecie
w Buenos Aires ( Jahn 1991, Jahn M. – wywiad, fot. 70).
Po wojnie prof. Alfred Jahn, będąc na stypendium w Stanach Zjednoczonych, starał się nawiązać kontakt z profesorem geomorfologii Uniwersytetu w Buenos Aires,
Jorge ( Jurijem, Jerzym) Polańskim. W maju 1960 roku na nowojorski adres prof.
A. Jahna nadszedł list z Argentyny. List miał charakter prywatny, ale za zgodą rodziny
prof. A. Jahna zamieszczono go w załączeniu (ryc. 143). Początek wart jest przytoczenia właśnie w tym miejscu:
Buenos Aires 14 maja 1960 Drogi Panie Alfredzie, kolego i stary brachu lwowski!
Jaka niespodzianka!! Jaka przyjemność! Po 16 laty znów znaleźć osobę, co razem przebolała lata smutku, strachu i przebłysków nadziei. Myślałem nieraz o Panu, o Kosibie, o Guciu,
o Orliczu, co robią? Wiedziałem, że opuściliście Lwów - nie było to Wam przyjemnie, na pewno! – Gdzie się dwaj czubią tam trzeci korzysta. Nieco, gdzie nieco wiedziałem o Was, bo
czytam czasopisma geologiczne i geograficzne jakie tu przychodzą regularnie z Polski. Spotykałem tyle nazwisk znajomych i bliskich. Jakiś czas śledziłem za Romerem, moim drogim
i szanowanym profesorem od którego nauczyłem się patrzeć na przyrodę i rozumieć istotę pro330
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cesów, które działają na powierzchni ziemi a od Zubera i Nowaka (był wówczas docentem) na
siły działające „en la corte zn”. Teraz straciłem wątek – Żyje Romer ?? Moja historia nieciekawa,
choć nie bez przygód, upadków i chwilowych podjęć ducha.

Tak pod koniec życia wspomina czas studiów na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie jego absolwent, który jako Ukrainiec stał się ofiarą, podobnie jak Polacy,
politycznych rozgrywek.
Rozpoczęte przed wojną prace naukowe były kontynuowane, oczywiście w miarę
możliwości. To, że w Instytucie Geograficznym nie było ofiar, to według prof. A. Jahna –
zasługa J. Polańskiego, G. Zilbera oraz prorektora Uniwersytetu – Ukraińca z Charkowa Jakwina Hryhorowycza Łewczenki – geografa, który liczył na pomoc Polaków
przy pisaniu pracy kandydackiej. Można powiedzieć za świadkami tamtych czasów,
że pod tym względem pracownicy Instytutu Geograficznego mieli szczęście w czasie
terroru sowieckiego ( Jahn 1991, Jahn M. – wywiad).
Od lutego do czerwca 1940 roku życie we Lwowie toczyło się pod stałą groźbą
wywózek w głąb Związku Radzieckiego. W dzień życie toczyło się względnie normalnie, ale noce rozbrzmiewały warkotem motorów ciężarówek, które zatrzymywały się
pod wskazanymi adresami. Zabierano całe rodziny. Nie uniknęli tego tragicznego losu
również geografowie – Władysław Wojtowicz oraz Michał Janiszewski ( Jahn 1991).
W zbiorach rodzinnych Państwa Jahnów zachowały się legitymacja i indeks dr
Marii Jahnowej, ówczesnej studentki III roku geografii, pod panieńskim nazwiskiem
Marii Szaynowskiej (ryc. 144).
Indeks ten został wydany 15 stycznia 1940 roku, a studenci mieli obowiązek złożenia przysięgi według wzoru radzieckiego z 1938 roku.
Od roku 1941 językiem wykładowym miał być język ukraiński. Wprowadzono też
obowiązkową jego naukę. Polacy jednak nie stosowali się do tych ustaleń i nauczali
po polsku. Na 3 roku studiów Geografię fizyczną Z S R R wykładał doc. J. Wąsowicz,
Geografię ekonomiczną świata – prof. A. Zierhoffer, Geografię Z S R R – dr G. Zilber,
ponadto wykładano Historię narodów Z S R R, Podstawy marksizmu-leninizmu i Krótką
historię WKPb. Przedmioty ideologiczne były obowiązkowe, ale opór w studiowaniu
wśród polskich studentów był bardzo wyraźny ( Jahn M. – wywiad).
Do czerwca 1941 roku prowadzono normalne zajęcia ze studentami oraz badania
w strefie krawędziowej Podola. Wiosną tego roku odbył się jeszcze wyjazd w teren do Krzemieńca. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa Uniwersytet im. Iwana Franko zamknięto.
Akademia Handlu Zagranicznego, najmłodsza uczelnia akademicka Lwowa,
w styczniu 1940 roku przekształcona została w Lwowski Państwowy Instytut Radzieckiego Handlu, zatrudniając większość kadry profesorskiej sprzed wojny, m.in.
geografów Augusta Zierhoffera i Juliana Czyżewskiego. Po wkroczeniu Niemców
do Lwowa w czerwcu 1941 uczelnia ta została zamknięta. Polska Akademia Handlu
Zagranicznego w czasie okupacji niemieckiej działała w tajnych strukturach podziemnych (Domaszewicz 1993).
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Poniżej, w krótkim zarysie przestawiono wojenne losy lwowskich geografów związanych, przede wszystkim etatowo, z Uniwersytetem Jana Kazimierza.
Prof. Eugeniusz Romer lata wojny spędził we Lwowie. Pierwszy okres radzieckiej
okupacji tak opisuje w swoich pamiętnikach Problemy sumienia i wiary:
W zakresie kartografii pracowałem z Sowietami już od wielu, okrągło od dwunastu lat przed
wojną, zdobyłem wysokie od nich odznaczenia naukowe – byłem członkiem honorowym największego towarzystwa przyrodniczego w Moskwie i państwowego towarzystwa geograficznego w Leningradzie. Pracowałem więc i podczas wojny z nauką sowiecką i w zakresie metod
geografii regionalnej, i w kierunku krytyki i syntezy kartograficznej. Na tej pracy, za którą kazałem sobie dobrze płacić, wobec zupełnej od razu ruiny materialnej, rzetelnie mi zależało. Ale
zawsze przestrzegałem godności osobistej i godności nauki polskiej. Wszak już po zupełnym
omówieniu z delegatem ministra oświaty pewnej funkcji przyjąłem ją tylko pod warunkiem, że
dyrektor instytucji Akademii Nauk zgłosi się do mnie z zaproszeniem do objęcia funkcji omówionej, a nie ja do niego z prośbą o powierzenie mi jej (Romer 1988, str. 362).

Współpracując z nauką radziecką, nie dopuścił do uchwały mającej wprowadzić
zasady rosyjskiej fonetyki nazw geograficznych stosowanych na mapach rosyjskich
drukowanych po polsku. Był to, poza tym, trudny okres w życiu osobistym E. Romera. Bardzo boleśnie przeżył śmierć żony, jednocześnie rozwijała się jego ewolucja duchowa polegająca na zwróceniu się do wiary i Kościoła (wcześniej był zdecydowanym
przeciwnikiem religii), rozpoczął wówczas regularne studiowanie dzieł teologicznych
(Romer Ed.1985, Romer 1988).
Wejście Niemców do Lwowa w czerwcu 1941 roku równało się właściwie z wydaniem wyroku śmierci na Profesora. Doskonale pamiętano jego działalność w Wersalu,
a także krytykę kartografii niemieckiej. Żył przecież jeszcze denuncjator E. Romera z 1916 roku, niemiecki geomorfolog Albrecht Penck. Prof. E. Romer podzieliłby
z pewnością los profesorów lwowskich rozstrzelanych bestialsko na Wzgórzach Wuleckich w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku, jednak za namową rodziny i przyjaciół ukrył
się za murami klasztoru Ojców Zmartwychwstańców, w „rezerwacie”, jak sam zwykł
o tym mówić. Przebywał tam jako Edmund Piotrowski do roku 1944 (Romer T.,
2004). Pobyt w klasztorze wykorzystał E. Romer na studia teologiczne, pisanie pamiętników Problemy sumienia i wiary oraz dokończenie rozprawy Struktura duchowa
społeczeństwa polskiego i jego różnice regionalne. Myśl o jej napisaniu zrodziła się jeszcze w Paryżu, podczas konferencji pokojowej w 1919 roku. W tym obszernym dziele
o charakterze filozoficznym, liczącym blisko 300 stron maszynopisu, dokonał analizy cech narodowych Polaków w trudnym okresie historycznym 1794–1938. Rozprawa
w wersji skróconej ukazała się drukiem po wojnie w 1946 roku w Sprawozdaniach Polskiej Akademii Umiejętności, XLVII. Do ważniejszych inspiracji metodologicznych
przy jej opracowaniu zaliczył E. Romer m.in. Raport o Polsce Henryka Arctowskiego
z 1918 roku, przygotowany dla organizacji amerykańskiej Inquiry of the Peace conditions
(nie zachował się) – Czarnik 2004.
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Wiosną 1944 roku emigracyjny rząd polski zaproponował przerzucenie Profesora
do Londynu. Niestety, ze względu na jego stan zdrowia, do tej akcji nie doszło. E. Romer przeżył Powstanie Warszawskie, potem obóz w Pruszkowie.
Prof. August Zierhoffer w latach 1939–1941 pracował na stanowisku profesora
w Katedrze Geografii w Uniwersytecie im. I. Franko. Od stycznia 1940 roku podjął
też pracę w Lwowskim Państwowym Instytucie Radzieckiego Handlu, prowadząc zajęcia z geografii politycznej. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako nauczyciel
w zorganizowanej przez Niemców Polskiej Szkole Handlowej – miała ona charakter
szkoły średniej. Organizował podziemne struktury polskiego szkolnictwa wyższego
we Lwowie. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na
podziemnym polskim uniwersytecie, odpowiadając za zajęcia na trzech kierunkach.
Prof. A. Zierhoffer piastował też funkcję rektora tajnej Akademii Handlu Zagranicznego, gdzie organizował zajęcia dla I, II i III roku. Jednocześnie był łącznikiem
ośrodka lwowskiego z odpowiednią komórką centralną tajnego szkolnictwa wyższego
w Warszawie. Brał też czynny udział w działaniach Armii Krajowej. W jej strukturach był kierownikiem komórki kontrpropagandy i dezinformacji w armii niemieckiej
(kryptonim „N”). Komórka „N” była jedną z wielu tworzących BIP (Biuro Informacji
i Propagandy) jako oddział VI sztabu Komendy Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej. Jej zadaniem była propaganda dywersyjna w językach niemieckim, hiszpańskim,
węgierskim i włoskim. Zastępcą prof. A. Zierhoffera był dr Aleksander Kosiba. Po
wycofaniu się Niemców ze Lwowa w roku 1944 na krótko objął kierownictwo Katedry
Geografii na Uniwersytecie im. Iwana Franko. Po roku został zwolniony, ponieważ
odmówił wykładania po ukraińsku (Zierhoffer – własnoręczny życiorys, Domaszewicz 1993).
Prof. Julian Czyżewski w czasie I okupacji radzieckiej pracował w Lwowskim
Państwowym Instytucie Radzieckiego Handlu oraz w Instytucie Botanicznym, opracowując bibliografię roślin krajowych. W maju 1941 wyjechał w Karpaty jako geolog.
Po wkroczeniu Niemców do Lwowa odmówił współpracy z Niemieckim Instytutem
Wschodnim. W latach okupacji niemieckiej Profesor pracował w fabrykach jako robotnik, jednocześnie wykładał w tajnej Akademii Handlu Zagranicznego. Działał
też w podziemnych strukturach Armii Krajowej, a w latach 1943–1944 był delegatem
polskiego rządu w Londynie na dystrykt galicyjski pod pseudonimem Marian Orzechowicz. Przez ostatnie lata okupacji musiał żyć w ukryciu ze względu na grożące mu
niebezpieczeństwo ze strony nacjonalistów ukraińskich, którzy planowali zgładzenie
wszystkich etatowych pracowników A H Z (Czyżewski – własnoręczny życiorys, Domaszewicz 1993).
Prof. Józef Wąsowicz w latach 1939–1941 pracował jako docent w Katedrze Geografii Uniwersytetu im. Iwana Franko. Lata okupacji niemieckiej poświęcił działalności opozycyjnej w jednej ze sztabowych komórek A K jako oficer (Zierhoffer 1967b).
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Wybuch wojny uniemożliwił prof. Aleksandrowi Kosibie wyjazd na kolejną już
przygotowaną wyprawę na Grenlandię, której celem było założenie Polskiej Stacji
Badawczej. Nie zdołał też dokończyć przewodu habilitacyjnego. W latach 1939–1941
wykładał klimatologię, oceanografię, hydrografię oraz topografię na Uniwersytecie im.
I. Franko. Podczas okupacji niemieckiej pracował w Instytucie Rudolfa Weigla jako
karmiciel wszy potrzebnych do produkcji szczepionek przeciw tyfusowi plamistemu.
Brał też udział w tajnym nauczaniu. W roku 1944 powrócił na krótko na Uniwersytet we
Lwowie i podobnie jak wszyscy polscy uczeni został zwolniony po roku (Wójcik 1982).
Prof. Adam Malicki w latach 1939–1941 pracował jako docent w Katedrze Geografii Uniwersytetu im. Iwana Franko. Po zamknięciu Uniwersytetu przez rok był nauczycielem w szkole podstawowej we Lwowie. W Archiwum UJ (sygn. 37, 39) znajduje się
informacja o tym, że był pracownikiem lwowskiej filii Instytutu Niemieckiej Pracy na
Wschodzie (tzw. Niemiecki Instytut Wschodni), funkcjonującej w latach 1941–1944,
w Sekcji Krajoznawstwa i Geografii. W tej samej sekcji pracowała też asystentka
Uniwersytetu Jana Kazimierza mgr Stanisława Schneigert (Draus 2007). W latach
1943–1945 A. Malicki zaangażowany został w Państwowym Instytucie Gospodarki
Wiejskiej w Puławach (Bogusz 1984).
Prof. Michał Orlicz w latach 1939–1941 był asystentem w Katedrze Geofizyki
i Meteorologii Uniwersytetu im. Iwana Franko. W latach okupacji niemieckiej pracował w Urzędzie Planowania we Lwowie. W roku 1944 powrócił na krótko na Uniwersytet im. Iwana Franko (Kłapa 1989).
Prof. Alfred Jahn w latach 1939–1941 pracował jako asystent w Katedrze Geografii Uniwersytetu im. Iwana Franko. W czasie okupacji niemieckiej pracował w Instytucie Weigla jako karmiciel wszy, a potem jako strzykacz. W 1944, podobnie jak inni
koledzy, na krótko powrócił na Uniwersytet. Przez rok pracował jako geolog w Urzędzie Geologicznym. We Lwowie szalał wówczas terror sowiecki i dr A. Jahn był często
przesłuchiwany przez N K W D ( Jahn 1991, Jahn M, informacja ustna).
Mgr Władysław Wojtowicz był asystentem w Instytucie Geofizyki i Meteorologii
UJK, a od 1939 roku w Katedrze Geofizyki i Meteorologii Uniwersytetu im. Iwana
Franko. Jako jedyny pracownik Instytutu padł ofiarą sowieckiego terroru. Praca na
uniwersytecie chroniła wprawdzie przed wywózkami, ale w przypadku mgr. W. Wojtowicza był to zwyczajny życiowy pech ( Jahn 1991, Lanckorońska 2008). W styczniu
1940 roku przypadkiem znalazł się na lwowskim dworcu, aby pożegnać się z wywożoną do ZSRR rodziną i został, mimo protestów, wciągnięty do transportu. Na Syberii
spędził 14 lat. Zachowały się jego listy pisane z zesłania do prof. A. Jahna. Z dużym
zacięciem naukowym, zmysłem obserwacyjnym geografa szkoły lwowskiej opisywał
krajobraz syberyjskiej tajgi oraz tragiczny los polskich rodzin na zesłaniu. Sam ciężko
chorował na płuca. Do Polski wrócił w 1954 roku ( Jahn 1989b).
Bardzo smutny los wojenny Teofila Szumańskiego E. Romer przybliżył we wspomnieniu pośmiertnym, pisząc:
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Wybuch wojny w 1939 roku był dla żywej i gorączkowej, a kruchej natury Szumańskiego przeżyciem ponad siły. Nękany utratą warsztatu pracy zawodowej i naukowej, gnębiony niedostatkiem i niezwykle dokuczliwą chorobą nerwową, utrzymywał się oddany z najwyższa ufnością
Opatrzności Bożej, na najwyższych poziomach mistycyzmu. Śmierć dosięgła Go w jesieni 1944
podczas tułaczki, w płomieniach pożogi i rabunku wojennego (Romer 1945–1946 str.107).

Moskiewska Akademia Nauk w oparciu o ankietę, przeprowadzoną w latach
1939–1941 w Senacie Politechniki i Uniwersytetu we Lwowie, wybrała podręcznik
T. Szumańskiego Zasady Kartografii do przetłumaczenia na język rosyjski jako ważną
polską publikację naukową.
Ofiarą sowieckiego terroru padł Michał Janiszewski. Mieszkał w Warszawie od
1933 roku, a ze Lwowem łączyła go współpraca z „romerowskim” Instytutem Kartograficznym. Historię rodziny Janiszewskich na zesłaniu opisano na podstawie dokumentów rodzinnych udostępnionych przez córkę Marię Chudzyńską.
Doc. M. Janiszewski w głąb tajgi w północno-europejskiej części ZSRR został
wywieziony ze Lwowa wraz z żoną i dwojgiem dzieci, 8-letnim synem i 6-letnią córką,
jednym z ostatnich transportów w pierwszej fazie wywózek 29 czerwca 1940 roku
(fot. 71). Zabrano ich z mieszkania rodziców żony doc. M. Janiszewskiego. Nie zdążyli
niestety wrócić do Warszawy po wakacjach 1939 roku. Po dwutygodniowej podróży,
pierwszym miejscem osiedlenia był obóz pracy w posiołku Panino w obwodzie Gorkowskim. Jako cieśla budował tam domy bez użycia gwoździ dla kolejnych transportów zesłańców. Układał też bale drewniane na bagnach, budując tzw. drogi „leżniowe”.
W książeczce pracy w rubryce zawód miał wpisane „profesor geografii i cieśla”.
Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej pozwolono mu z rodziną na wyjazd
z obozu w dowolnym kierunku, ale bez możliwości opuszczania Z S R R. Za miejsce
pobytu, w latach 1941–1942, Janiszewscy wybrali miasteczko Wietługa. Michał Janiszewski pracował tam jako cieśla, a także jako stolarz w fabryce wódek. Jednocześnie
pomagał Mężowi Zaufania Poselstwa Polskiego z Gorkiego (obecnie Niżny Nowogród) w rozprowadzaniu darów amerykańskich pomiędzy nielicznych, żyjących tam
Polaków. Od stycznia 1943 roku doc. M. Janiszewski przeprowadził się z rodziną do
Gorkiego, gdzie został kierownikiem placówki polskiej opiekującej się Polakami w obwodzie Gorkowskim.
W czerwcu 1943 roku (po zerwaniu przez ZSRR stosunków dyplomatycznych
z rządem Sikorskiego) został aresztowany i wywieziony na Syberię do miejscowości
Osinniki w obwodzie kemerowskim (Zagłębie Kuźnieckie). W Gorkim została żona
z dziećmi, gdzie w lutym 1944 roku urodziła się córka Maria. Do grudnia 1943 roku
pracował w niewyobrażalnie ciężkich warunkach jako robotnik w składzie węgla kopalnianego. Starał się o zmianę pracy, powołując się na prawo Z S R R, które nie pozwalało na ciężką pracę fizyczną ludziom z wyższym wykształceniem. Otrzymywał
za każdym razem odmowę ze względu na to, że był więźniem politycznym. W tym
czasie organizm M. Janiszewskiego nie wytrzymał trudów, ciężka choroba zagroziła
jego życiu. W styczniu 1944 roku udało mu się dotrzeć do gabinetu dyrektora kopalni.
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Dyrektor docenił jego wykształcenie i wiedzę w zakresie geologii. Otrzymał propozycję objęcia stanowiska geologa. Miał zajmować się oceną próbek kopalnianych, organizacją pracy załogi i kontrolą wypłat. Dzięki temu przeżył. Wbrew sobie i zupełnie
przypadkiem został członkiem i sekretarzem Związku Patriotów Polskich. Dzięki
temu otrzymywał specjalnie uprzywilejowaną kartkę żywnościową, która umożliwiała
mu udzielanie pomocy potrzebującym Polakom (Nowak M., Nowak J. 1986).
Po wejściu Niemców do Lwowa w czerwcu 1941 roku zostały uruchomione
wielkie zakłady produkujące szczepionkę przeciw tyfusowi plamistemu na potrzeby
Wehrmachtu. Choroba ta dziesiątkowała wówczas niemieckie wojsko. Polski uczony
pochodzenia niemieckiego, biolog, prof. Rudolf Weigl był wynalazcą tej szczepionki.
Za swoje niezwykle ważne dla ludzi osiągnięcie nominowany był do nagrody Nobla,
której niestety nie dostał. Niemcy chcieli namówić Profesora do podpisania listy obywatelstwa Rzeszy, wykorzystując jego niemieckie pochodzenie. Rudolf Weigl kategorycznie odmówił, bo czuł się Polakiem. Niemcom bardzo jednak zależało na produkcji szczepionki i dlatego przystali na wszystkie warunki Profesora. Do jej produkcji
potrzebnych było mnóstwo ludzi, tzw. karmicieli wszy. Z tych nakarmionych ludzką krwią wszy, przy odpowiednim ich spreparowaniu, produkowano ratujący życie
preparat. Produkcja szczepionki na masową skalę, na potrzeby wojska niemieckiego,
pozwoliła prof. R. Weiglowi uratować setki przedstawicieli polskiej inteligencji i młodzieży przed represjami. W zakładach R. Weigla zatrudnieni byli prawie wszyscy byli
pracownicy Uniwersytetu Lwowskiego (ryc. 145). Część szczepionki trafiała na potrzeby A K oraz polskiej ludności cywilnej. „Karmiciele wszy” dostawali kartki na żywność
i zaświadczenie o pracy w Instytucie Weigla (ryc. 146). Była to znakomita przepustka
chroniąca przed ulicznymi łapankami. Wielu z nich pozwoliło to przetrwać ten okrutny czas (Hollankowie 1990, Jahn 1991, Harasimiuk 2010).
Mimo terroru i strachu, życie intelektualne Lwowa rozwijało się w domach prywatnych, organizowane były koncerty, zebrania dyskusyjne. W domu Romerów przy
ul. Długosza 25, najbliżsi współpracownicy: A. Zierhoffer, J. Czyżewski i J. Wąsowicz
spotykali się na tzw. five o’ clocki w co drugą środę podczas pierwszej okupacji radzieckiej (Romer 1988). Natomiast przez 5 lat zniewolenia do domu państwa Zierhofferów
przy ul. Potockiego 6, raz w miesiącu na podwieczorki przychodzili lwowscy geografowie przebywający w mieście. Żona prof. A. Zierhoffera przygotowywała wówczas tort
z fasoli ( Jahn M. – wywiad).
Nie wszystkim geografom wykształconym w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Lwowskiego dane było przeżyć te tragiczne lata 1939–1945. W pierwszym powojennym wydaniu „Przeglądu Geograficznego” T. XIX 1939–1945 (1945–1946, str. 8–9)
zamieszczona została lista polskich geografów i przedstawicieli nauk pokrewnych,
którzy zostali zamordowani, zamęczeni lub zmarli w tym czasie. Lista ta została później uzupełniona przez Bolesława Olszewicza (1968b). Znalazły się na niej również
nazwiska lwowiaków:
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Anna d’Abancourt-Koczwarowa (1897–1944) – geograf, redaktorka czasopisma
„Przyroda i Technika”, zginęła w Powstaniu Warszawskim 9 września 1944 roku,
Roman Jacyk – nauczyciel geografii, zamordowany przez U P A w Stanisławowie
w 1941 roku,
Jan Kornaus (1890–1943) – geograf, historyk, ppłk dypl., wykładowca w Wyższej
Szkole Wojskowej. Zmarł w Palestynie 31 lipca 1943 roku,
Ludwik Krzywicki (1859–1941) – doktorant A. Rehmana, socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PTG, zmarł 10 czerwca 1941 roku,
Antoni Łomnicki (1881–1941) – matematyk, kartograf, prof. Politechniki Lwowskiej, zamordowany na Wzgórzach Wuleckich 4 lipca 1941 roku,
Walery Łoziński (1880–1944) – geograf, geolog, gleboznawca, doktorant Antoniego Rehmana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zmarł w Krakowie 2 maja
1944 roku,
Franciszek Mączak (1898–1941) – nauczyciel geografii w Liceum Krzemienieckim, zamordowany przez Niemców w 1941 roku,
Wiktor Nechay (1895–1941) – kustosz Muzeum Śląskiego w Katowicach, zginął
w 1941 roku,
Zdzisław Opolski (1888–1941) – nauczyciel geografii w Liceum Krzemienieckim,
zamordowany przez Niemców w 1941 roku,
Maria Paliwodzianka – nauczycielka geografii w Liceum Krzemienieckim, zamordowana przez Niemców w 1941 roku,
Stanisław Pawłowski (1882–1940) – geograf, uczeń E. Romera, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, zamordowany przez Niemców w Poznaniu w styczniu 1940 roku,
Maria Polaczkówna (1878–1944)– nauczycielka geografii w szkołach średnich
Lwowa, zginęła w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku,
Franciszek Sawicki – nauczyciel geografii w Stanisławowie, zamordowany przez
nacjonalistów ukraińskich w 1941 roku,
Jakub Scholl – historyk, geograf, nauczyciel gimnazjum we Lwowie, zamordowany w obozie we Lwowie w 1942 roku,
Teofil Szumański (1875–1944) – lektor kartografii Uniwersytetu Jana Kazimierza
i Politechniki Lwowskiej we Lwowie, zmarł we wrześniu 1944 roku.
Ci, którzy przeżyli, po wojnie oddali się pracy od podstaw na rzecz organizacji
szkolnictwa polskiego różnego szczebla. Najważniejszym jednak zadaniem była dla
nich odbudowa szkolnictwa wyższego. Wielkie zasługi w tym zakresie położyli:
Prof. Eugeniusz Romer (1871–1954) po wojnie zamieszkał w Krakowie, obejmując kierownictwo Katedry Geografii i Instytutu Geograficznego na Uniwersytecie
Jagiellońskim. W latach 1945–1947 pod jego patronatem habilitacje uzyskało 7 osób,
byli to: Jan Dylik, Maria Kiełczewska, Mieczysław Klimaszewski, Aleksander Kosiba,
Stanisław Leszczycki, Adam Malicki, Stanisław Pietkiewicz. W roku 1947 prof. E. Romer otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego a rok później tytuł
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profesora honorowego tej uczelni. Rola prof. E. Romera w odtwarzaniu i organizacji
uniwersyteckich ośrodków geograficznych w Polsce powojennej jest ogromna i właściwie nie do przecenienia. Wielki polski uczony, patriota, kartograf i geograf „trzech
epok”, zmarł 28 stycznia 1954 roku. Spoczywa na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie (Harasimiuk 2008, Jackowski, Sołjan 2009).
Prof. August Zierhoffer (1893–1969) po wyjeździe ze Lwowa w lipcu 1945 roku
krótko przebywał w Przemyślu, po czym przeniósł się do Poznania, gdzie objął Katedrę Geografii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Dzięki wielkiemu talentowi organizacyjnemu i cechom charakteru skupił wokół siebie grono współpracowników i w niezwykle skomplikowanych, powojennych
warunkach podjął trud odbudowy Instytutu Geograficznego U A M. W roku 1947
uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Równolegle z działalnością na Uniwersytecie
rozwijał działalność w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, przewodnicząc
Komisji Geograficzno-Geologicznej. Był reprezentantem klasycznej szkoły geograficznej propagującej jedność tej nauki. Za podstawowe zadanie geografa uznawał dążenie
do nowych syntez geograficznych opartych na wynikach studiów analitycznych. Z wykształcenia był geomorfologiem, pionierem paleomorfologii w Polsce. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał również na polu klimatologii, hydrografii, geografii osadnictwa i zaludnienia. Był autorem wielu interesujących koncepcji metodologicznych.
Instytutem kierował do roku 1957. Prof. A. Zierhoffer był członkiem wielu towarzystw
naukowych, uznanym autorytetem naukowym i znakomitym nauczycielem akademickim (Kozarski 1971).
Prof. Julian Czyżewski (1890–1968) w sierpniu 1945 roku po krótkim wcześniejszym pobycie w Krakowie przybył do Wrocławia, gdzie przystąpił do organizacji
Instytutu Geograficznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Przy organizacji bardzo
ściśle współpracował z Instytutem Kartograficznym im. E. Romera, dyrekcją Książnicy-Atlas, jak też z władzami rektorskimi. Przedwojenny niemiecki Instytut Geograficzny był zupełnie spalony tak, że wszystko należało zaczynać od początku. Wielkim
sukcesem prof. J. Czyżewskiego było zjednoczenie wszystkich społecznych instytucji
geograficznych w Polsce w jedno Polskie Towarzystwo Geograficzne na zjeździe we
Wrocławiu w 1946 roku. Jako organizator Oddziału P  T G we Wrocławiu przez szereg lat był jego przewodniczącym. Pod jego redakcją od 1946 roku wyszło 10 roczników „Czasopisma Geograficznego”. Jego zasługą było też powołanie do życia Oddziału Polskiego Towarzystwa im. Kopernika, którego był prezesem w latach 1945–1947.
W latach 1947/48 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy dydaktycznej poświęcił się kształceniu kadry naukowej
Uniwersytetu. Organizował warsztat naukowy dla prowadzenia badań regionalnych
na Dolnym Śląsku. Sam prowadził badania w dolinie Baryczy, na Nizinie Śląskiej
i w Sudetach (własnoręczny życiorys).
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Prof. Józef Wąsowicz (1900–1964) we wrześniu 1945 roku opuścił Lwów i osiedlił się we Wrocławiu, gdzie otrzymał stanowisko profesora antropogeografii. W roku
1953 został kierownikiem Katedry Kartografii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jednocześnie kierował reaktywowanym po wojnie we Wrocławiu Instytutem Kartograficznym im. Eugeniusza Romera. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał 1 lipca 1958 roku.
Był aktywnym członkiem towarzystw naukowych we Wrocławiu i Poznaniu. Zgodnie
z uchwałą Prezydium Rządu, pełnił funkcję stałego doradcy Delegacji Polskiej w Mieszanej Komisji Polsko-Czechosłowackiej do wytyczania granicy oraz w takiej samej
Komisji do wytyczenia granicy polsko-radzieckiej (własnoręczny życiorys).
Prof. Aleksander Kosiba (1901–1981) opuścił Lwów w roku 1945 i habilitował się
na U J w Krakowie. Wyjechał następnie do Wrocławia, gdzie w październiku 1946 roku
objął Katedrę Meteorologii i Klimatologii na tamtejszym Uniwersytecie oraz na Politechnice. Przystąpił od razu do organizacji Obserwatorium Meteorologicznego, aby
utrzymać ciągłość 150-letnich obserwacji niemieckiego Instytutu Meteorologicznego.
Oprócz intensywnej działalności dydaktycznej w latach pięćdziesiątych współorganizował badania nad klimatem i zanieczyszczeniem atmosfery Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, prowadził też badania terenowe w Karkonoszach, przyczyniając się
do założenia stałego Obserwatorium na Szrenicy w ramach III Międzynarodowego
Roku Geofizycznego w roku 1957. W ramach M R G włączył się niezwykle intensywnie w organizację badań polarnych w ramach wypraw na Spitsbergen. Wyprawy te
nieprzerwanie działały od lipca 1957 roku do sierpnia roku 1958, a także w sezonach
letnich 1959 i 1960. Badania na Spitsbergenie miały charakter wzorowo zaprojektowanych badań glacjologiczno-meteorologicznych. Do ich realizacji prof. A. Kosiba zorganizował Stację Glacjologiczną na lodowcu WerenskjÖlda, zlokalizowaną na granicy
strefy ablacji i akumulacji. Prof. A. Kosiba był członkiem wielu towarzystw naukowych w Polsce i na świecie, wymienić tu można chociażby Międzynarodową Komisje
Śniegu i Lodu Międzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej, Międzynarodową
Komisję Meteorologii i Fizyki Atmosfery. Prof. A. Kosiba skupił wokół siebie grono
zapalonych polarników, potocznie nazywanych „kosibowcami” (Wójcik G. 1982).
Prof. Adam Malicki (1907–1981) w kwietniu 1945 roku przeniósł się do Lublina,
gdzie włączył się do organizacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (U M C  S).
Dzięki staraniom Profesora została powołana do życia, 11 kwietnia 1945 roku, Katedra
Geografii Ogólnej, dając podstawę pod budowę lubelskiego ośrodka geograficznego.
W roku akademickim 1947/1948 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Przyrodniczego U M C S, a w latach 1951–1954 był prorektorem tej uczelni. Wypromował 22 doktorów, z których sześciu uzyskało tytuły profesorskie. Profesor Adam Malicki miał szerokie zainteresowania naukowe. Jako geomorfolog był specjalistą w zakresie litologii
i stratygrafii lessu oraz zjawisk krasowych na terenie Jugosławii. Ważne miejsce w jego
dorobku zajmowały prace kartometryczne oraz o tematyce geograficzno-historycznej.
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Był popularyzatorem wiedzy geograficznej głównie z myślą o młodzieży szkolnej (Bogusz 1984).
Prof. Michał Orlicz (1906–1978) po wyjeździe ze Lwowa w roku 1945 przez
3 lata pracował w Krakowie w Biurze Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych. W roku
1948, aż do emerytury w roku 1977, związał się zawodowo z Państwowym Instytutem Hydrologiczno-Meteorologicznym (późniejszym Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Przez wiele lat (1948–1964) był kierownikiem Wysokogórskiego
Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. Był wybitnym specjalistą w zakresie klimatologii gór (Kłapa 1989).
Prof. Alfred Jahn (1915–1999) w roku 1945 opuścił Lwów wraz z rodziną. W latach 1945–1949 pracował na U M C S w Lublinie, po czym przeniósł się na Uniwersytet Wrocławski, z którym związał się do końca życia. Był wieloletnim kierownikiem
Zakładu Geomorfologii w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz w latach 1959–1968 jego dyrektorem, w latach 1959–1962 prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego i jego rektorem w latach 1962–1968. Był członkiem rzeczywistym
Polskiej Akademii Nauk oraz doktorem honorowym uniwersytetów we Wrocławiu,
Poznaniu, Lublinie i Lwowie. Jako znakomity geomorfolog zajmował się strefą peryglacjalną oraz współczesnymi procesami rzeźbotwórczymi. Prowadził badania na
Wyżynie Lubelskiej, w Sudetach, a także na Syberii, w Skandynawii, Spitsbergenie
i na Alasce. W latach 1971-1975 był prezesem Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
redaktorem „Czasopisma Geograficznego” oraz założycielem Klubu Polarnego (Łoboda 2008).
Prof. Henryk Orkisz (1903–1995) – uczeń prof. Henryka Arctowskiego, należał
do najwybitniejszych geofizyków polskich. Habilitację uzyskał w roku 1937 na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W latach 1939–1941 kierował Katedrą Geofizyki Meteorologii Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie. Po wojnie prof. Henrykowi Orkiszowi,
jako jedynemu samodzielnemu pracownikowi nauki w zakresie geofizyki, powierzono wykłady z tego przedmiotu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1953
roku związany był z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie jako geofizyk, oprócz zajęć
dydaktycznych, pełnił wiele funkcji organizacyjnych. Do emerytury w roku 1974 był
kierownikiem Zakładu Geofizyki Wiertniczej i Radiometrii Stosowanej na A G H.
Prowadził również wykłady z geofizyki w Uniwersytecie Wrocławskim (Kowalczyk,
Maj 1997).
Prof. Aniela Chałubińska (1902–1998) od 1945 związana była z Uniwersytetem
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie początkowo kierowała Zakładem Dydaktyki Geografii, a później do przejścia na emeryturę w 1972 roku Zakładem Geografii
Regionalnej. W roku 1992 otrzymała Doktorat Honorowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Była znakomitym dydaktykiem i wykładowcą. Jako popularyzator
wiedzy geograficznej wygłosiła ponad 100 odczytów w ramach Polskiego Towarzystwa
Geograficznego w Lublinie (własnoręczny życiorys).
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Prof. Jan Ernst (1909–1993) był geografem ekonomicznym. W latach 1962–1967
był kierownikiem redakcji PWN, jako jeden z redaktorów 5-tomowej Geografii Powszechnej. Od 1959 roku do emerytury pracował w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był kierownikiem Zakładu Geografii Ekonomicznej. Przez
dwie kadencje, w latach 1962–1966, pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi U M C S (własnoręczny życiorys).
Doc. Michał Janiszewski (1901–1984) w kwietniu 1946 roku wrócił do Polski jako
kierownik pociągu repatriacyjnego z ramienia Związku Patriotów Polskich. W Przemyślu, w swoim rodzinnym mieście, spotkał się z żoną i dziećmi. Przez prawie trzy
lata rozłąki, żona Profesora była nauczycielką i wychowawczynią w domu dla polskich
sierot w okolicy Gorkiego.
Po wojnie prof. Michał Janiszewski pracował w różnych instytucjach naukowych.
W latach 1953–1960 pełnił funkcję kierownika Zakładu Kartografii P A N. W latach
1961 do przejścia na emeryturę w 1971 roku kierował Zakładem Metodyki Nauczania
na U M C S w Lublinie. We wspomnieniach towarzyszy niedoli na zesłaniu, jak też
swoich studentów, pozostał człowiekiem wielkiego serca i niezwykłej szlachetności
(Nowak M., Nowak J. 1986).
Prof. Władysław Migacz (1912–1980) należał do pionierów Uniwersytetu Wrocławskiego, będąc jednocześnie organizatorem Instytutu Geograficznego. Prace na
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczął jesienią 1945 roku w Katedrze Antropogeografii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Był bliskim współpracownikiem
prof. Józefa Wąsowicza, organizując zbiory kartograficzne Instytutu Geograficznego.
Jako kartograf był wieloletnim kierownikiem Zakładu Kartografii w Instytucie Geograficznym we Wrocławiu. Wychował liczne grono kartografów (Pawlak 1980, fot. 72).
Doc. Bożena Modelska-Strzelecka (1916–1974) – geograf, historyk geografii.
Wybitny znawca spuścizny geograficznej Jana Długosza oraz geografii i kartografii
XV wieku. W latach 1946–1952 związana była z Katedrą Geografii Historycznej Bolesława Olszewicza we Wrocławiu. Doktorat i habilitację uzyskała na Uniwersytecie
Warszawskim, gdzie pracowała w latach 1952–1961.W roku 1961 przeniosła się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński. Od roku 1965 do przedwczesnej śmierci była kierownikiem Zakładu Geografii Historycznej, utworzonego przy Katedrze Geografii
Fizycznej (Krawczyk 2010).
Prof. Adam Schmuck (1904–1971) był meteorologiem i klimatologiem, uczniem
Henryka Arctowskiego. Po wojnie budował środowisko naukowe Wrocławia. Był znakomitym wykładowcą i wychowawcą młodzieży, autorem cenionych podręczników
akademickich. Pracował w Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższej Szkole Rolniczej
we Wrocławiu, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Hydrometeorologii na Wydziale Melioracji Wodnych wrocławskiej WS R (własnoręczny życiorys).
Prof. Józef Staszewski (dawne nazwisko Haliczer) (1887–1966) – geograf, historyk geografii. Organizator geograficznego ośrodka naukowego w Gdańsku. W latach
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1945–1956 profesor gdańskiej W S S P. Współorganizator gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Autor bardzo wartościowych, stale wykorzystywanych w procesie dydaktycznym opracowań, do których należą: Słownik Geograficzny,
Historia nauk o ziemi w zarysie oraz Geografia fizyczna w liczbach wspólnie z Franciszkiem Uhorczakiem (Drwal 2008).
Prof. Stanisław Szczepankiewicz (1914–1999) – geograf fizyczny, geomorfolog
zajmujący się badaniem środowiska geograficznego Dolnego Śląska. Jeden z organizatorów Instytutu Geograficznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Pełnił funkcję
dyrektora Instytutu, a przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Geografii Fizycznej
oraz Zakładu Geomorfologii Czwartorzędu na Uniwersytecie we Wrocławiu (własnoręczny życiorys).
Prof. Henryk Teisseyre (1903–1975) – doskonale wykształcony geolog wywodzący się ze lwowskiej szkoły „romerowskiej”. Był synem Wawrzyńca Teisseyre’a wybitnego geologa, profesora Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej. Tuż po wojnie na krótko
przejął Katedrę Geologii w Uniwersytecie Poznańskim. Przeniósł się niebawem do
Wrocławia, gdzie włączył się aktywnie w organizację Katedry i Instytutu Geologicznego w Uniwersytecie Wrocławskim. Był też organizatorem i pierwszym kierownikiem Dolnośląskiej Stacji Terenowej, filii Państwowego Instytutu Geologicznego we
Wrocławiu. Zaangażował się też w organizację placówki Polskiej Akademii Nauk we
Wrocławiu pod nazwą Pracownia Starych Struktur. Blisko 30 lat poświęcił geologii
Sudetów. Był znakomitym wykładowcą i nauczycielem akademickim ( Jahn 1977; fot. 73).
Prof. Franciszek Uhorczak (1902–1981) – wybitny polski kartograf ukształtowany pod wpływem „romerowskiej” szkoły kartograficznej. Po wyjeździe ze Lwowa
w 1946 roku przez 3 lata pracował w Krakowie, zajmując się planowaniem przestrzennym w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego. W 1949 roku przeniósł się
do Lublina, gdzie pracował w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego,
jednocześnie obejmując kierownictwo II Katedry Geografii w Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej, przemianowanej w 1952 roku na Katedrę Geografii Ekonomicznej. W tym samym roku był współorganizatorem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
U M C S i został pierwszym jego dziekanem (1952–1954).Od roku 1964 do przejścia
na emeryturę w roku 1972 był kierownikiem Katedry (Zakładu) Kartografii U M C S.
W swojej pełnej pasji i pomysłowości pracy naukowej wyznawał jako kartograf zasadę,
że Mapa jest więcej warta niż tysiąc słów (Pietkiewicz 1982; fot. 74).
Prof. Włodzimierz Zinkiewicz (1904–1972) – uczeń H. Arctowskiego i E. Romera, meteorolog i klimatolog, od 1945 roku związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (fot. 75). W roku 1947 zorganizował Obserwatorium
Meteorologiczne i Zakład Meteorologii i Klimatologii na U M C S, którego był kierownikiem do przejścia na emeryturę. W roku 1956 zorganizował pierwszą w Lublinie
Katedrę Meteorologii Rolniczej na W S R, którą kierował równolegle do roku 1962.
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Profesor pełnił liczne funkcje, m.in. przez dwie kadencje dziekana Wydziału B i N o Z
U M C S (własnoręczny życiorys)
Prof. Stanisław Zych (1903–1992) – uzyskał doktorat w roku 1928 w Instytucie
Geograficznym u prof. E. Romera. Był asystentem prof. Henryka Arctowskiego w Instytucie Geofizyki i Meteorologii U J K. Po wojnie pracował w Państwowym Instytucie
Hydrologiczno-Meteorologicznym w Warszawie, gdzie kierował sekcją Biometeorologii. Od 1956 roku związał się z Uniwersytetem Łódzkim, w którym tworzył Zakład
a potem Katedrę Meteorologii, Klimatologii i Hydrografii. Wypromował 29 doktorów,
dając tym samym podstawy dla rozwoju biometeorologii i klimatologii stosowanej na
Uniwersytecie Łódzkim pod nazwą szkoły Stanisława Zycha. Był specjalistą w zakresie klimatu uzdrowisk i klimatu miast (Liszewski 2008).

343

345

Ryc. 143. List J. Polańskiego do A. Jahna pisany z Buenos Aires (archiwum A. Jahna)

Fot. 70. Jurij Polanskij
(1892–1975)
(archiwum A. Jahna)

Fot. 71. Michał Janiszewski na zesłaniu jako geolog w syberyjskiej kopalni węgla
(archiwum M. Chudzyńskiej)
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Fot. 72. Prof. Władysław Migacz
(1912–1980)

Fot. 73. Prof. Henryk Teisseyre
(1903–1975)

Fot. 75. Prof. Włodzimierz Zinkiewicz
(1904–1972)
Fot. 74. Prof. Franciszek Uhorczak
jako dziekan Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi UMCS w Lublinie
w latach 1953–1954
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A.

B.

Ryc. 144. Studencki indeks(A) i legitymacja z 1940 roku (B) M. Szaynowskiej
(archiwum A. Jahna)
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Ryc. 145. Zaświadczenie o zatrudnieniu A. Jahna w Instytucie R. Weigla
(archiwum A. Jahna)

Ryc. 146. Kartka na żywność M. Jahnowej, z d. Szaynowskiej,
pracownika Instytutu R. Weigla (archiwum A. Jahna)
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Inne źródła wykorzystane w pracy
Akta osobowe z Archiwów: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu A. Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie wykorzystane życiorysy A. Chałubińskiej, J. Czyżewskiego, J. Ernsta, A. Kosiby, W. Migacza, J. Wąsowicza,
A. Schmucka,S. Szczepankiewicza, A. Zierhoffera, W. Zinkiewicza.
Archiwum domowe Pani Marii Chudzyńskiej.
Archiwum domowe Pani prof. Anieli Chałubińskiej.
Archiwum domowe Państwa Marii i Alfreda. Jahnów.
Archiwum domowe Pana Jana Rzechowskiego.
Informacje ustne przekazywane przez Panią dr Marię Jahnową, prof. Alfreda Jahna, prof. Anielę
Chałubińską.
Korespondencja Eugeniusza Romera znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej – Dział
Rękopisów.
Kroniki Uniwersytetu Jana Kazimierza z lat 1921–1930.
Kroniki Uniwersytetu Lwowskiego, T. I, 1894/95–1897/98, Lwów 1899.
Kroniki Uniwersytetu Lwowskiego, T. II, 1898/99–1909/10, Lwów 1912.
Materiały Uniwersytetu Lwowskiego znajdujące się w Archiwum Lvivskij Obłasnij Derżavnij
Archiv (lodaf) we Lwowie.
Rowenczak I., Instytut Geografii Uniwersytetu Lwowskiego z lat 1939–1941 (przygotowane
w Zakładzie Geografii Ekonomicznej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franko, 1 strona maszynopisu).
Spisy wykładów oraz Skład Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie na rok akad. 1924/25
do 1938/39.
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Fot. 1 Lwów – kościół św. Andrzeja – oo. Bernardynów i kolumna
			 św. Jana z Dukli (stan z początku XX wieku) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 2. Katedra św. Jury, siedziba metropolity grekokatolickiego
			 – widok z przełomu XIX i XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 3. Lwów – ulica Akademicka rok 1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 4. Lwów – Wały Hetmańskie i Teatr Wielki rok 1920 . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 5. Lwów – pomnik Adama Mickiewicza rok 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 6. Szklarnia pierwszego ogrodu botanicznego założonego w 1852 roku,
			 przy ul. Długosza 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 7. Biblioteka Uniwersytetu Lwowskiego przy ul. Mochnackiego 5, rok 1905 . . . . . . .
Fot. 8. Czytelnia główna biblioteki uniwersyteckiej we Lwowie około 1910 roku . . . . . . .
Fot. 9. Gmach Sejmu Galicyjskiego– siedziba Uniwersytetu Jana Kazimierza
			 we Lwowie w latach 1919–1939		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 10.Antoni Rehman (1840–1917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 11.Siedziba Instytutu Geograficznego przy ul. Mikołaja 4
			 w latach 1883–1898 i 1919–1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 12.Druga siedziba Instytutu Geograficznego we Lwowie w latach 1898–1919
			 przy ul Długosza 1.8 – parter 3 okna na lewo od wejścia . . . . . . . . . . . . .
Fot. 13.Wejście z korytarza do pomieszczeń Instytutu przy ul. Długosza 1.8 . . . . . . . .
Fot. 14.Wieża przy ul Długosza 1.8 przy Instytucie Geograficznym
wykorzystywana do obserwacji astronomicznych i meteorologicznych		 . . . . . .
Fot. 15.Eugeniusz Romer w 1893 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 16.Obóz E. Dunikowskiego w górach Sichote Aliń podczas wyprawy dalekowschodniej
			 w 1910 rok		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 17.Obóz w Sichote Aliń. E. Romer siedzi z prawej, E. Dunikowski stoi pośrodku
			 bez kapelusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		 .
Fot. 18.Stefan Rudnicki (1877–1937). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 19.Siedziba pracowni geograficznej E. Romera przy ul. Długosza 27
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27
28
28
41
41
42
42
75
76
77
77
77
79
87
87
89
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w latach 1914–1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 20.Dom Romerów przy ul. Długosza 25 		 . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 21 E. Romer (trzeci od lewej) wśród górali podczas badań terenowych
w Tatrach rok 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 22.Stanisław Pawłowski (1882–1940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 23.Eugeniusz Romer podczas konferencji pokojowej w Paryżu . . . . . . . . .
Fot. 24.Karykatura E. Romera z czasów konferencji paryskiej rok 1919 . . . . . . .
Fot. 25.Teofil Szumański (1875–1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 26.Studentki Instytutu Geograficznego U J K „Babski pokój”		 . . . . . . . . .
Fot. 27.Wycieczka pracowników i studentów Instytutu Geograficznego U J K
w Góry Świętokrzyskie, rok 1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 28.Grupa studentów Instytutu Geograficznego U J K na wycieczce z E. Romerem
do Starego Sambora w 1925 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 29.E. Romer wśród członków „Komisji Jaworzyńskiej” rok 1924
– sprawa sporu granicznego z Czechosłowacją . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 30.Siedziba Instytutu Geografii U J K w latach 1924–1939 przy ul. Kościuszki 9,
III piętro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 31.Studenci i współpracownicy Instytutu Geograficznego U J K
w nowej siedzibie przy ul. Kościuszki 9, rok 1925 . . . . . . . . . . . . .
Fot. 32.Zespół pracowników i współpracowników Instytutu Geograficznego U J K
w latach dwudziestych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 33. Uczestnicy wycieczki w Tatry podczas II Zjazdu Słowiańskich Geografów
i Etnografów w roku 1927		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 34.Ostatnia wycieczka E. Romera ze studentami i współpracownikami Instytutu
Geograficznego U J K na Pokucie w roku 1929 . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 35.Prezydium III Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii,
Lwów 27–29 maja 1928 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 36.Odsłonięcie moreny w kamieniołomie w Szaflarach
– E. Romer Tatrzańska epoka lodowa, 1929 . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 37.Morena w kamieniołomie w Szaflarach
– E. Romer Tatrzańska epoka lodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 38.E. Romer witany na dworcu w Belgradzie w roku 1930 przez gospodarzy
III Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów . . . . . . . . . . . .
Fot. 39.Aniela Chałubińska (1902–1998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 40.Eugeniusz Romer w roku 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 41.Uczestnicy delegacji polskiej na Międzynarodowy Kongres Unii Geograficznej
w Paryżu w roku 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 42.E. Romer w prezydium XIV Międzynarodowego Kongresu Unii Geograficznej
w Warszawie w 1934 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 43.E. Romer przemawia podczas uroczystości otwarcia „Międzynarodowej
Wystawy Kartografii Oficjalnej” na XIV Międzynarodowym Kongresie
Unii Geograficznej w Warszawie w dniu 23 sierpnia 1934 roku . . . . . . .
Fot. 44.August Zierhoffer (1893–1969) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 45.Julian Czyżewski (1890–1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 46.Franciszek Uhorczak(1902–1981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 47.Adam Malicki (1907–1981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 48.Michał Orlicz (1906–1978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 49.Jan Ernst jako student w roku 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Spis fotografii
Fot. 52.Członkowie wyprawy na Grenlandię – maj 1937 rok . . . . . . . . . . . . .
Fot. 50.Alfred Jahn (1915–1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 51.Aleksander Kosiba (1901–1981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 52.Członkowie wyprawy na Grenlandię – maj 1937 rok . . . . . . . . . . . . .
Fot. 53.Alfred Jahn podczas wyprawy do Grenlandii Zachodniej . . . . . . . . . . .
Fot. 54.Na lądolodzie grenlandzkim – sierpień 1937 roku . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 55.Z wyprawy na lądolód grenlandzki. Przeprawa przez kanion lodowy . . . . . .
Fot. 56.Wycieczka Instytutu Geograficznego UJK na Pogórze Karpackie
w okolice Łańcuta w roku 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 57.Wycieczka studentów geografii UJK na Polesie w roku 1938. Furmanka
była najbardziej popularnym środkiem lokomocji . . . . . . . . . . . . .
Fot. 58.Maria Szaynowska – późniejsza Jahnowa i Józef Wąsowicz
podczas zajęć terenowych w 1939 roku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 59.Uczestnicy zjazdu lessowego w Gródku na Wołyniu w 1939 roku . . . . . . .
Fot. 60.Wycieczka do Rumunii w sierpniu 1939 roku . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 61.Henryk Arctowski (1871–1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 62.Pierwsza siedziba Instytutu Kartograficznego E. Romera
przy ul. Łyczakowskiej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 63.Siedziba Książnicy-Atlas oraz Instytutu Kartograficznego im E. Romera
w latach trzydziestych przy ul. Czarnieckiego 12 . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 64.Teofil Szumański z córką w Tatrach – lata trzydzieste XX wieku . . . . . . . .
Fot. 65.Józef Wąsowicz (1900–1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 66.Michał Janiszewski(1901–1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 67.Wycieczka Koła Geografów U J K do Pikulic w roku 1925 . . . . . . . . . . .
Fot. 68.Imieninowe krzesło „Bacy” – Józefa Wąsowicza, rok 1925 . . . . . . . . . . .
Fot. 69.Podole – obszar badań lwowskich geografów. Forma skalna zwana
Stołem Sobieskiego we wsi Stulsko k/ Mikołajowa – lipiec 1935. . . . . . . .
Fot. 70.Jurij Polanskij (1892–1975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 71.Michał Janiszewski na zesłaniu jako geolog w syberyjskiej kopalni węgla		 . . . .
Fot. 72.Prof. Władysław Migacz (1912–1980) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 73.Prof. Henryk Teisseyre (1903–1975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fot. 74.Prof. Franciszek Uhorczak jako dziekan Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi U M C S w Lublinie w latach 1953–1954		 . . . . . . . . . . . . .
Fot. 75.Prof. Włodzimierz Zinkiewicz (1904–1972) . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorka podczas rozmowy z profesorem Alfredem Jahnem w Lublinie, czerwiec 1998 rok. .
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Spis rycin

Ryc. 1.Ogólny widok Lwowa z drugiej połowy XIII w. Rekonstrukcja J. Bazarnika . . . .
Ryc. 2.Pieczęć Rady Miejskiej z 1353 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 3.Plan Lwowa z 1772 roku		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 4.Herb Lwowa z okresu międzywojennego . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 5.Ziemie Dawnej Polski, A. Rehmana t. I – Karpaty – strona tytułowa . . . . . .
Ryc. 6.Ziemie Dawnej Polski, A. Rehmana t. II – Niżowa Polska – strona tytułowa . . .
Ryc. 7.Podział fizjograficzny ziem dawnej Polski według Antoniego Rehmana
			 Ziemie dawnej Polski…, t. II – Niżowa Polska . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 8.Pismo G. Wełyczki do Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego
				z dnia 5 lipca 1889 roku z prośbą o dopuszczenie do egzaminów z geografii,
				historii i języka łacińskiego celem otrzymania stopnia doktora filozofii		 . . . . .
Ryc. 9.Fragment rozprawy doktorskiej G. Wełyczki Plastyka ziem polsko-ruskich
				
ze szczególnym względnieniem Karpat . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 10. Fragment pisma dziekana prof. E. Dunikowskiego do Ministerstwa
				 Wyznań i Oświecenia w Wiedniu z dnia 27 czerwca 1899 roku z prośb
				
o przyznanie venia legendi dla E. Romera po zatwierdzeniu habilitacji . . . . .
Ryc. 11. Pismo informujące DziekanaWydziału Filozoficznego c. k. Uniwersytetu
				 o tym, że Ministerstwo Wyznań i Oświecenia dopuściło reskryptem
				 z 9 sierpnia 1899 roku E. Romera do wykładów z geografii
				w charakterze docenta prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 12. Pismo Dziekana Wydziału Filozoficznego c. k. Uniwersytetu we Lwowie
z dnia 28 sierpnia 1899 roku skierowane do dr E. Romera zawiadamiające
o przyznaniu Mu venia docendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 13. Pismo A. Rehmana z dnia 17 lipca 1900 roku z prośbą o wypłaceniu E. Romerowi
wynagrodzenia za przeprowadzone wykłady w roku akademickim 1899/1900 . .
Ryc. 14. Polecenie c. k. Namiestnictwa do c. k. Głównej Kasy Krajowej z dnia 24 września
1900 roku dokonania jednorazowej wypłaty 400 koron E. Romerowi
docentowi prywatnemu za wykłady w roku akademickim 1899/1900. . . . . . .
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Ryc. 15. Pismo z dnia 15 lutego 1909 roku skierowane do prof. nadzwyczajnego
E. Romera o ocenę pracy doktorskiej z zakresu geografii w zastępstwie
nieobecnego prof. A. Rehmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 16. Odpowiedź Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z dnia 21 stycznia 1903 roku
zatwierdzająca decyzję kolegium Profesorów w sprawie odciążenia
prof. A. Rehmana z zajęć w roku akademickim 1903/1904 i powierzenia
ich doc. E. Romerowi z wynagrodzeniem 600 koron za semestr . . . . . . . . . .
Ryc. 17. Pismo E. Romera z dnia 3 lipca 1907 roku do Wysokiej Rady Szkolnej
o zniżkę godzin w c. k. Akademii Handlowej z powodu zwiększonego
obciążenia na Uniwersytecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 18. Przykład materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przez E. Romera
na ćwiczeniach z meteorologii (poradnik do ćwiczeń) . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 19. Dyplom przyznany E. Romerowi przez Towarzystwo Przyrodnicze w Lozannie
7 czerwca 1909 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 20. Prośba E. Romera do c. k. Rady Szkolnej z dnia 4 lipca 1909 roku o udzielenie
urlopu do końca I półrocza 1909/1910 w celu opracowania materiałów
naukowych przywiezionych z Francji i Szwajcarii (lodaf/26/5/1637) . . . . . . .
Ryc. 21. Pismo z dnia 2 października 1908 roku potwierdzające wypłatę E. Romerowi
remuneracji (jednorazowej wypłaty) 600 koron za wykłady w półroczu letnim
1908 roku		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 22. Ponowna prośba E. Romera z dnia 21grudnia 1909 roku do c. k. Rady Szkolnej
o przedłużenie urlopu w Akademii Handlowej do końca
roku akademickiego 1909/1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		 .
Ryc. 23. Podanie E. Romera z dnia 5 lipca 1910 roku do Wysokiej Rady Szkolnej
c. k. Akademii Handlowej o udzielenie urlopu naukowego do końca pierwszego
półrocza 1910/1911 z powodu wyjazdu na azjatycką wyprawę naukową
organizowaną przez prof. E. Dunikowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 24. Pismo Dyrektora c. k. Akademii Handlowej Antoniego Pawłowskiego
z dnia 7 lipca 1910 roku popierające prośbę E. Romera o urlop. Zastępować
go będzie S. Pawłowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 25. Pismo E. Romera z dnia 15 lipca 1910 roku do Ministerstwa Wyznań
i Oświecenia z prośbą z zwolnienie z zajęć w zimowym półroczu od 15 lipca
do 25 września1910 roku w związku z udziałem w wielkiej azjatyckiej geologicznej
ekspedycji E. Dunikowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 26. Strona tytułowa rozprawy S. Rudnickiego Znadoby do morfologi… z dedykacją
„JWielmożnemu Panu Profesorowi dr Antoniemu Rehmanowi w dowód głębokiej
czci i poważania wdzięczny uczeń – Rudnicki”		 . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 27. Podanie S. Rudnickiego z dnia 24 lutego 1907 roku o wszczęcie
procedury habilitacyjnej		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 28. Zaproszenie dziekana prof. J. Kallenbacha na posiedzenie Komisji
w sprawie habilitacji S. Rudnickiego w dniu 4 grudnia 1907 roku . . . . . . . . .
Ryc. 29. Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie habilitacji S. Rudnickiego
z dnia 4 grudnia 1907 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 30. Zaproszenie dziekana na ponowne posiedzenie Komisji w sprawie w sprawie habilitacji
S. Rudnickiego w dniu 25 stycznia 1908 roku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 31. Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 1908 roku
w sprawie habilitacji S. Rudnickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 32. Protokół z kolokwium habilitacyjnego dr S. Rudnickiego
z dnia 27 lutego 1908 roku z podpisem A. Rehmana . . . . . . . . . . . . . .
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Ryc. 33. Zaproszenie dziekana na wykład próbny dr S. Rudnickiego pt. Morze Czarne
w dniu 29 lutego 1908 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 34. Pozytywna opinia prof. R. Zubera o działalności naukowej S. Rudnickiego
popierająca jego podanie o subwencję z dnia 16 lipca 1908 roku . . . . . . . . .
Ryc. 35. Pismo z dnia 2 września 1908 roku informujące władze Uniwersytetu
o zatwierdzeniu przez Ministra Wyznań i Oświaty dr S Rudnickiego na docenta
prywatnego geografii na Wydziale Filozoficznym z ruskim językiem wykładowym . .
Ryc. 36. Polecenie c. k. Namiestnika do c. k. Głównej Kasy Krajowej wypłaty
jednorazowej w wysokości 800 koron docentowi prywatnemu S. Rudnickiemu
dla prowadzenia badań naukowych. Lwów, 4 stycznia 1909 roku		 . . . . . . . .
Ryc. 37. Pismo do Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z dnia 18 marca 1910 roku
w trybie pilnym w sprawie objęcia Katedry Geografii przez E. Romera
po A. Rehmanie i powierzenia mu prowadzenia rozpraw doktorskich, wykładów
z klimatologii Polski i ćwiczeń z kartografii . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 38. Pismo skierowane do Członków Kollegium Profesorów z dnia
12 października 1910 roku z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej
objęcia katedry po A. Rehmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 39. Pismo Ministerstwa z Wiednia z 13 stycznia 1911 roku informujące
o przyznaniu profesury zwyczajnej E. Romerowi od 1 stycznia 1911 roku
jako odpowiedzi na wniosek z 18 października 1910 roku . . . . . . . . . . .
Ryc. 40. Strona tytułowa wspomnień z podróży azjatyckiej Japonia – Japończycy,
Warszawa 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 41. Pismo docenta prywatnego S. Rudnickiego do Ministerstwa z 21 lipca 1913 roku
w sprawie udzielenia urlopu na rok akademicki 1913/1914 oraz dofinansowania
badań naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 42. Ogłoszenie dodatkowych wykładów na półrocze zimowe 1913/14 Geografia Ukrainy
w języku ruskim przez doc. S. Rudnickiego z dnia 5 września 1913 roku . . . . .
Ryc. 43. Pismo z dnia 13 maja 1913 roku dr S. Pawłowskiego do Grona Profesorów
z prośbą o dopuszczenie go do habilitacji		 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 44. Pismo z Ministerstwa Wyznań i Oświaty w Wiedniu z dnia 2 listopada 1913 roku
zatwierdzające habilitację dr S. Pawłowskiego . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 45. Pismo z dnia 16 lutego 1913 roku skierowane przez Dziekana do S. Pawłowskiego
zawiadamiające o przyznaniu mu venia legendi w charakterze docenta prywatnego
z geografii na Wydziale Filozoficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 46. Pismo do Ministerstwa w Wiedniu z dnia 22 listopada 1913 roku informujące
o zatrudnieniu dr S. Pawłowskiego w charakterze docenta prywatnego
na Wydziale Filozoficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 47. Pismo prof. E. Romera do Ministerstwa z dnia 2 czerwca 1913 roku z prośbą
o urlop od 15 czerwca do 1 września 1913 roku w związku z wyjazdem
do Kanady na Kongres Geologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 48. Pismo prof. E. Romera do Ministerstwa z dnia 20 września 1915 roku, w którym
informuje o opracowaniu Atlasu i prosi o urlop na zimowy semestr 1915/1916 . . .
Ryc. 49. Pismo z dnia 22 października 1915 roku kollegium profesorów podpisane
przez R. Zubera skierowane do Ministerstwa z prośbą o powierzenie zastępstwa
za prof. E. Romera docentowi prywatnemu S. Pawłowskiemu . . . . . . . . . .
Ryc. 50. Pismo doc. S. Pawłowskiego do Dziekana Wydziału Filozoficznego
z dnia 13 października 1915 roku z informacją o odwołaniu wykładów
w półroczu zimowym 1915/1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ryc. 51. Pismo Dziekana do Rektora c. k. Uniwersytetu o odwołaniu wykładu
doc. S. Pawłowskiego Geografia krajów Karpackich Monarchii Austro-Węgierskiej
w zimowym półroczu 1915/1916		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 52. Pismo z dnia 29 listopada 1915 roku informujące prof. E. Romera
o udzieleniu Mu urlopu		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 53. Pismo z dnia 18 grudnia 1915 roku zawiadamiające doc. S. Pawłowskiego
o zatwierdzeniu zastępstwa na półrocze zimowe 1915/1915 za prof. E. Romera . .
Ryc. 54. Pismo z dnia 27 maja 1916 roku z poleceniem wypłacenia prof. E. Romerowi
zaliczki po jego powrocie z Wiednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 55. Pismo Ministerstwa z dnia 10 listopada 1916 roku z odmową etatu dla
doc. S. Pawłowskiego w Uniwersytecie Lwowskim . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 56. Pismo skierowane do doc. S. Pawłowskiego z dnia 17 listopada 1916 roku
informujące o odmowie etatu przez Ministerstwo . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 57. Pismo do Urzędu Podatkowego z dnia 6 czerwca 1916 roku z poleceniem wypłaty
jednorazowej dla doc. St. Pawłowskiego za zastępstwo za prof. E. Romera . . . .
Ryc. 58. Dyplom Członka Honorowego Czytelni Akademickiej we Lwowie
z odręczną adnotacją E. Romera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 59. Pismo R. Zubera z dnia 7 kwietnia 1917 roku do Rektora K. Twardowskiego
w sprawie III tomu Kroniki Uniwersytetu Lwowskiego . . . . . . . . . . . .
Ryc. 60. Protokół z dnia 14 kwietnia 1917 roku z posiedzenia w sprawie honorowej
pomiędzy R. Zuberem a Rektorem w sprawie listu dotyczącego III tomu
Kroniki Uniwersytetu Lwowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 61. List S. Rudnickiego pisany z Wiednia 11 maja 1917 roku w sprawie zajęć
na Uniwersytecie we Lwowie		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 62. Pismo Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 1 maja 1919 roku do docenta
prywatnego S. Rudnickiego prośbą o podpisanie przyrzeczenia służbowego . . .
Ryc. 63. Pismo Rektora z dnia 23 lipca 1919 roku do docenta prywatnego S. Rudnickiego
zwalniające go z obowiązków służbowych . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 64. Pismo prof. E. Romera pisane z Paryża w dniu 11 czerwca 1919 roku
do Ministra W R i O P w sprawie zatrudnienia Henryka Arctowskiego		 . . . .
Ryc. 65. Pismo prof. E. Romera pisane z Paryża z dnia 11 czerwca 1919 roku
w sprawie przejścia do Warszawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 66. Strona tytułowa rozprawki Przyrodzone podstawy Polski historycznej . . . . .
Ryc. 67. List E. Romera do W. Nałkowskiego z 20 maja 1907 roku . . . . . . . . . .
Ryc. 68. Geograficzno-statystyczny atlas Polski z 1916 roku – karta tytułowa . . . . . . .
Ryc. 69. Geograficzno-statystyczny atlas Polski z 1916 roku. Mapa udziału
Polaków w ogólnej liczbie ludności, która stała się przyczyną konfliktu
pomiędzy A. Penckiem a E. Romerem . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 70. List A. Pencka do E. Romera z dnia 5 czerwca 1916 roku oceniający
Geograficzno-statystyczny atlas Polski E. Romera . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 71. Pierwsza strona artykułu E. Romera, który był odpowiedzią A. Penckowi . . . .
Ryc. 72. Wojenno-polityczna mapa Polski z 1916 roku . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 73. Polska – ziemia i państwo – strona tytułowa . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 74. Ilu nas jest? – strona tytułowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 75. Polska – R. Lord – strona tytułowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 76. Polski Atlas Kongresowy z 1921 roku – strona tytułowa . . . . . . . . . . .
Ryc. 77. Polska i Polacy – strona tytułowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 78. Wyciąg z książeczki legitymizacyjnej L.572 A. Chałubińskiej,
studentki IV roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U J K . . . . . . .
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Ryc. 79. Świadectwo uczestnictwa w Repetytorium geograficznym . . . . . . . . . . .
Ryc. 80. Prośba E. Romera do Dziekana Wydziału z dnia 23 marca 1921 roku o urlop
na konferencję z W. Korfantym w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 81. Pokłosie geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 82. Pismo Rektora do E. Romera z dnia 3 kwietnia 1924 roku w sprawie
przeprowadzki do nowej siedziby przy ul. Kościuszki 9. . . . . . . . . . . . .
Ryc. 83. List A. Zierhoffera do E. Romera z 5 sierpnia 1924 roku
w sprawie przeprowadzki Instytutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 84. Pierwsze pismo E. Romera z 16 czerwca 1925 roku w sprawie przejścia na emeryturę .
Ryc. 85. Sprawozdanie z Komisji w sprawie habilitacji A. Zierhoffera
z dnia 27 czerwca 1927 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 86. Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
do dziekana Wydziału Matematyczno-przyrodniczego zatwierdzające
habilitację A. Zierhoffera z dnia 21 listopada 1927 roku . . . . . . . . . . . .
Ryc. 87. Sprawozdanie z wycieczki z wycieczki na Pomorze w liście J. Czyżewskiego
do E. Romera z dnia 4 czerwca 1929 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 88. Protokół z komisji w sprawie habilitacji J. Czyżewskiego
z dnia 28 października 1929 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 89. Sprawozdanie z przebiegu habilitacji J. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 1929 roku . .
Ryc. 90. Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do dziekana
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego informujące o udzieleniu urlopu płatnego
od 1 września 1929 roku do 30 sierpnia1930 roku dr J. Czyżewskiemu . . . . . .
Ryc. 91. Mapa powierzchni szczytowej Karpat i ich przedmurza H. Teisseyera . . . . . . . .
Ryc. 92. Prośba E. Romera o miesięczny urlop z dnia 23 października 1929 roku . . . . . .
Ryc. 93. Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 19 listopada 1929 roku informujące o udzieleniu E. Romerowi
urlopu na rok akademicki 1929/1930 dla poratowania zdrowia . . . . . . . . .
Ryc. 94. List A. Zierhoffera do E. Romera z dnia 31 stycznia 1930 roku,
w którym przedstawia sprawozdanie z pracy w Instytucie . . . . . . . . . . .
Ryc. 95. Kolejny list A. Zierhoffera do E. Romera z dnia 18 kwietnia 1930 roku pisany
do Zakopanego jako sprawozdanie ze spraw bieżących . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 96. List E. Romera pisany z Dubrownika z dnia 28 kwietnia 1930 roku
z informacją o ostatecznej decyzji przejścia na emeryturę . . . . . . . . . . . .
Ryc. 97. List E. Romera z Batowic z dnia 30 maja 1930 roku dotyczący
spraw związanych z przejściem na emeryturę . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 98. List E. Romera z 23 czerwca 1930 roku pisany z Truskawca,
w którym proponuje A. Zierhoffera na zastępstwo . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 99. List dziekana W. Rogali do E. Romera z dnia 8 maja 1930 roku,
w którym proponuje zwolnienie zająć dydaktycznych w roku 1930/1931
przy zachowaniu kierownictwa Instytutu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 100. Oficjalne pismo Dziekana z dnia 27 czerwca 1930 roku do Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego o przeniesieniu E. Romera na emeryturę . . .
Ryc. 101. Pismo z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 18 listopada 1930 roku o przyznaniu E. Romerowi urlopu
na rok akademicki 1930/1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 102. Pismo do E. Romera z dnia 11 grudnia 1930 roku w sprawie ustalenia dodatku
zaopatrzenia emerytalnego na niepracującą żonę . . . . . . . . . . . . . . .
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Ryc. 103. Pismo Dziekana do Wydziału Matematyczno-przyrodniczego U J w Krakowie
z dnia 15 stycznia 1932 roku w sprawie obsadzenia Katedry Geografii po
E. Romerze. (Pisma takie rozesłano do 8 ośrodków akademickich w Polsce) . . . .
Ryc. 104. Pismo Dziekana H. Steinhausa z dnia 23 kwietnia 1932 roku
do prof. M. Limanowskiego w Wilnie z zapytaniem o objęcie
zwyczajnej katedry geografii na U J K we Lwowie . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 105. List M. Limanowskiego do Dziekana H. Steinhausa z dnia 8 maja 1932 roku,
w którym wyraża zgodę na objęcie katedry Geografii we Lwowie . . . . . . . . .
Ryc. 106. List M. Limanowskiego z dnia 11 maja 1932 roku potwierdzający ostatecznie
chęć objęcia katedry Geografii we Lwowie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 107. Pismo Dziekana H. Steinhausa z 12 maja 1932 roku
do prof. M. Limanowskiego o przysłanie dokumentów,
które są potrzebne na nadanie sprawie biegu urzędowego . . . . . . . . . . . .
Ryc. 108. Pismo Dziekana H. Steinhausa do Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego z dnia 24 czerwca 1932 roku w sprawie
powierzenia Katedry Geografii Prof. dr M. Limanowskiemu . . . . . . . . . .
Ryc. 109. Pismo Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U J K we Lwowie
do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U S B w Wilnie
z dnia 2 lipca 1932 roku informujące o zaproszeniu M. Limanowskiego
na katedrę Geografii we Lwowie		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 110. Pismo M. Limanowskiego do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U J K
we Lwowie z dnia 14 października 1932 roku, w którym rezygnuje
z objęcia Katedry Geografii we Lwowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 111. Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
do Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego z dnia
24 listopada 1932 roku z informacją o wstrzymaniu nominacji M. Limanowskiego . .
Ryc. 112. Pismo Ministra Ministerstwa Wyznań Rreligijnych i Oświecenia Publicznego
J. Jędrzejewicza z dnia 20 listopada 1933 roku do doc. dr Zierhoffera informujące
o mianowaniu go z dniem 23 października 1933 roku profesorem nadzwyczajnym
geografii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym U J K we Lwowie . . . . . .
Ryc. 113. Pismo Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do E. Romera
z dnia 9 marca 1931 roku o mianowaniu go Profesorem Honorowym UJ  K
we Lwowie w dniu 21 marca 1931 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 114. Pismo do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
do dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 27 maja 1931 roku
w sprawie habilitacji dr J. Wąsowicza		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 115. List E. Romera do prof. W. Massalskiego z dnia 17 lutego 1931 roku
w sprawie Kongresu Unii Geograficznej z Paryżu . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 116. XIV Kongres Unii Geograficznej w Warszawie 1934 roku
– strona tytułowa materiałów konferencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 117. Przewodnik wycieczki na Podole opracowany przez lwowskich geografów . . . . .
Ryc. 118. Rota ślubowania A. Zierhoffera na stanowisko profesora w dniu 4 grudnia 1933 roku
Ryc. 119. Pismo Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U  J  K we Lwowie
prof. S. Banacha do Ministerstwa Wyznań Religijnychi Oświecenia Publicznego
z dnia 20 grudnia 1933 roku w sprawie stabilizacji doc. J. Czyżewskiego
na stanowisko adiunkta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryc. 120. Pismo doc. J. Czyżewskiego do Rektora U  J  K z dnia 25 czerwca 1937 roku
z prośbą o rozwiązanie stosunku służbowego w związku z zaangażowaniem
na profesora geografii gospodarczej przez Wyższą Szkołę Handlu Zagranicznego . .
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Załącznik 1
Wniosek do Ministerstwa
w sprawie profesury nadzwyczajnej
dla doc. prywatnego Stanisława Pawłowskiego
z dnia 4 kwietnia 1918 roku
z oryginalnym podpisem prof. Eugeniusza Romera
jako dziekana (lodaf 26/5/1443)
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Załącznik 2
Trzy listy Albrechta Pencka do Eugeniusza Romera
z dni: 21 grudnia 1916 roku,
10 stycznia 1917 roku
i 5 kwietnia 1917 roku
(Rkp B J 10 323)
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Załącznik 3
Wykaz prac opublikowanych
w Instytucie Geograficznym U J K
w latach 1934–1938
(załącznik do wniosku o profesurę zwyczajną
dla prof. Augusta Zierhoffera)
(lodaf 26/5/2036)
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Wykaz prac opublikowanych w latach 1934–1938, wykonanych
przez współpracowników Instytutu Geograficznego U J K,
pod kierunkiem Kierownika Instytutu (z wyjątkiem prac docentów)
1. H. Hamerska-Kamieńska: Mapa rozmieszczenia ludności i stosunków wyznaniowych
w woj. stanisławowskim. Czas. Geogr. 1933, str. 180–183, res. franc.
2. E. Kmicikiewicz: Krzywa hipsograficzna Australii. Pol. Przegl. Kart. 1933/34, str. 169–173,
res. franc.
3. A. Malicki: Imiennictwo związane z krasem Podola Pokuckiego. Czas. Geogr. 1934, str. 56–62,
res. franc.
4. E. Orkiszówna: Krzywa hipsograficzna Afryki. Pol. Przegl. Kart. 1933/34, str. 133–141, res.
franc.
5. M. Orlicz: Krzywa hipsograficzna Azji. Pol. Przegl. Kart. 1933/34, str. 101108, res. franc.
6. U. Zawisza: Gęstość zaludnienia Ukrainy. Czas. Geogr. 1934. str. 62–76, res. franc.
7. I. Albert: Z geografii osiedli wiejskich w dorzeczu Sanu. Prace Geogr. W. Romera. Zesz. XVI.
Lwów 1934. str. 1–34, res. franc.
8. H. Bolkot: Krzywa hipsograficzna Ameryki Płn. i Płd. Pol. Przegl. Kart. R. XII. Nr 48.
Lwów 1934. str. 247–252
9. K. Bryński (wspólnie z M. Orliczem): Krzywa hipsograficzna Europy. Pol. Przegl. Kart.
R. XII. Nr 48. Lwów 1934. str. 241–246, res. franc.
10. I. Listkiewicz: O rozproszeniu osad na Podolu. Czas. Geogr. T. XII. zesz. 3–4, Lwów 1934,
str. 334–335
11. J. Mackiewicz: Ze studiów osadniczych w dolinie górnego Prutu. Czas. Geogr. T. XII. zesz.
3–4, Lwów 1934, str. 331–333
12. A. Malicki: Deniwelacje globu ziemskiego. Prace Geogr. E. Romera. Z. XVII. Lwów 1934, str.
26. res. franc.
13. A. Malicki: Spękania kredy na północnym Roztoczu. Czas. Geogr. T. XIII. Zesz. I. Lwów
1935. str. 104–106
14. J. Mękarska: Rozwój miast na kuli ziemskiej w okresie 1878–1925. Prace Geogr. E. Romera.
Z. XVII. Lwów 1934, str. 29–59 . res. franc.
15. J. Mękarska: Zagadnienia potopu u ks. H. Kołłątaja. Zbiór prac pośw. Przez Tow. Geogr. we
Lwowie E. Romerowi. Lwów 1934, str. 595–616.
16. M. Orlicz: Krzywa hipsograficzna Antarktydy. Pol. Przegl. Kart. R. XII. Nr 48. Lwów 1934.
str. 228–240, Res. franc.
17. W. Przepiórski: Z geografii osadnictwa w karpackim dorzeczu Czeremoszu. Czas. Geogr.
T. XIII. Z. 1. Lwów 1935. str. 36–55.
18. M. Romanowska: Ze studiów terenowych nad geografią osiedli wiejskich w międzyrzeczu Łomnicy i Bystrzycy Sołowińskiej. Czas. Geogr. T. XII. z . 3–4. Lwów 1934. str. 326–331.
19. M. Romanowska: Zmiany w zalesieniu Królestwa Polskiego w ostatnim stuleciu. Czas. Geogr.
T. XII. z. 3–4. Lwów 1934. str. 246–284. Res. franc.
20. T. Senik: Z fizjografii i osadnictwa wiejskiego na Roztoczu i krainach sąsiednich. Prace Geogr.
E. Romera. Z. XVI. Lwów 1934. str. 35–48. Res. franc.
21. T. Szymański: Kilka drobnych przyczynków do znajomości kotliny żydaczowsko-stryjskiej.
Czas. Geogr. T. XII. z. 3–4. Lwów 1934. str. 319–326.
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22. J. Ernst: Podole jako obszar wywozowy niektórych ziemiopłodów. Czas. Geogr. T. XIV.
z. 1. 1936. str. 83–93. Res. franc.
23. A. Jahn.: Próba wyjaśnienia kilku form w zachodniej części północnej krawędzi Podola. Kosmos
seria A. R. LXI. z. 1. 1936. str. 103–107. Res. franc.
24. A. Malicki: Przyczynek do znajomości zjawisk krasowych w obszarze lessowym. Czas. Geogr.
T. XIII. z. 2–4. 1935. str. 328–335. Res. franc.
25. A. Malicki: Z morfologii Nadbuża Grzędowego. Kosmos. Ser. A. R. L. XI. z. 1. 1936.
str. 71–81. res. ang.
26. W. Przepiórski: Ze spostrzeżeń nad transportem bloków skalnych przez wody płynące. Spraw.
Dyr. Szkoły Handl. we Lwowie za rok 1935/36. Lwów 1936. str. 1–3.
27. J. Ernst: Atlas sur les matieres premierem Cles. Conf. Perm. de Hautes – Etudes Intern. Supplem au memoire polonaise. No. 2. Lwów 1937, str. 24, map 10.
28. J. Ernst: Regionalizm fizjograficzny i gospodarczy na przykładzie Podola. Czas. Geogr. 1937.
z. 2. Res. franc.
29. A. Malicki: Gatacko Polje (Szkic z morfologii dynarskiego krasu). Kosmos S. A. LXII. z. 2.
1937. str. 1–23, res. niem.
30. A. Malicki: Położenie geograficzne miast na Nadbużu. Czas. Geogr. 1937. str. 18–42, res. franc.
31. J. Ernst: Sur quelques métode de classification des regions agricoles. C.R. Congr. Intern. Géogr.
Varsovie 1934. Warszawa 1937. T. III. p. 384–386.
32. Z. Góralówna: Compte rendu critique de la bibliographie de l’habitat rural. C.R. Congr. Intern. Géogr. Varsovie 1934. Warszawa 1937. T. III. p. 421–424.
33. A. Jahn: Zdjęcie morfologiczne północnej krawędzi Podola I jej przedpola, między potokami
Kocurowskim i Pohoryleckim. Kosmos A, R. LXII. Z. IV. 1937. p. 549–596. stresz. ang.
34. I. Jarnuszkiewicz: Assai critique sur la literature concernant l’habitat. C.R. Congr. Intern.
Géogr. Varsovie 1934. Warszawa 1937. T. III. p. 186–189.
35. W. Kaczorowski: Geograficzne oblicze Lwowa. Przegl. Krajozn. R. II. Nr. 4–5. 1938, p. 65–76.
36. W. Kaczorowski: Wędrówki ludności podmiejskiej do Lwowa. Przegl. Krajozn. R. II. Nr. 1–3.
1938. p. 1–15, stresz. ang.
37. S. Legeżyński: Spękania skał mioceńskich północnej krawędzi Podola. Kosmos A. R. LXII.
z. IV. 1937. p. 639–642. stresz. franc.
38. A. Malicki: Geograficzne położenie książęcego Halicza. Przegl. Krajozn. R. II. Nr. 4–5. 1938,
p. 76–78.
39. A. Malicki: Kras gipsowy Podola Pokuckiego. Prace Geogr. wyd. ł. E. Romera. Z. XVIII.
1938. p. 60, stresz. ang.
40. A. Malicki: W sprawie metody konstrukcji map gęstości sieci rzecznej. Czas. Geogr. T. XV.
Z. 3. 1937. p. 251–256. streszcz. niem.
41. A. Malicki i A. Jahn: Pochodzenie żwirów, występujących w obrębie północnej krawędzi Podola
i południowego Nadbuża. Kosmos A. R. LXII. z. IV. 1937. p. 597–611. streszcz. ang.
42. M. Orlicz: Podział i nomenklatura Polskich Karpat Wschodnich. Złoty Szlak. Z. 1. R. I. Stanisławów 1938. p. 57–66.
43. J. Paczosa: L’autobus comme facteur d’accelération des communications et la dependence du
milieu géographique. C.R. Congr. Intern. Géogr. Varsovie 1934. Warszawa 1937. T. III.
p. 133–140.
44. M. Paczosowa: Próba analizy wysokich poziomów denudacyjnych na przykładzie Podola.
C. R. IV. Congr. Géogr. Ethnogr. Slaves. Sofia 1936. Sofia 1937. p. 127–128.
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45. D. Piasecki: Z badań nad morfologią okolic Krzemieńca. Kosmos A. R. LXII. z. IV. 1937.
p. 613–638. streszcz. ang.
46. W. Przepiórski: Wpływ podłoża na rozmieszczenie kultur i człowieka na przykładzie Nadbuża. Wiad. Służby Geogr. R. X. Z. 3. 1936. p. 366–386. streszcz. ang.
47. Z. Siemaszkiewicz: Rola portów w handlu zagranicznym Polski. C. R. Congr. Intern. Géogr.
Varsovie 1934. Warszawa 1937. T. III. p. 220–223.
48. A. Borusiewicz: Krainy geograficzne Wołynia. Odb. Rocznik Wołyński 1938, 25 stron.
49. A. Jahn: Dyluwialne i podyluwialne ruchy pionowe Grenlandii Zachodniej. Czas. Geogr. 1938,
z. 4.
50. A. Kosiba: Kilka zagadnień z morfotektoniki i glacjologii Islandii. Czas. Geogr. 1938, z. 4.
51. W. Przepiórski: Dyluwium na płaskowyżu Chynowsko-Lwowskim. Odb. Kosmos 1938, z. II.
52.A. Schmuck: Kilka przyczynków do geografii gospodarczej Kołomyji. Odb. Czas. Geogr. 1938.

Ponadto 50 komunikatów tymczasowych, referatów zbiorowych, artykułów popularnych, podręczników i tp. oraz 19 prac docentów.

W druku, lub gotowe do druku
W. Adler: Monografia antropogeograficzna Pistynia.
M. Hupertówna: Spław dorzecza Czeremoszu.
A. Jahn: Gleby strukturalne zachodniej Grenlandii.
Klomm S.: Monografia antropogeograficzna Grzymałowa.
S. Legeżyński: Zdjęcie morfologiczne północnej krawędzi Podola na zachód od Kamuły.
J. Panekówna: Monografia antropogeograficzna Sambora.
M. Żaczkówna: Monografia antropogeograficzna Przemyśla.
[odpis dokumnetu, zachowano oryginalną pisownię]
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Załącznik 4
Zestawienie prac magisterskich z geografii
obronionych w latach trzydziestych w oparciu
o zachowane protokoły z egzaminów dyplomowych
– Lvivskij Obłasnij Derżavnij Archiv we Lwowie
Opracowano według schematu: autor pracy, tytuł pracy,
rok obrony, promotor, recenzent, nr arch.
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Adler Wilhelm, „Szkic monografii geograficznej Pistynia”, 1937, J. Czekanowski, A. Zierhoffer,
lodaf 26/4/685,
Atamańczuk Stefania, „O wahaniach klimatycznych w Sydney i Wellington”, 1936. H. Arctowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/696
Beres Eugeniusz, „Stodoła na ziemiach polskich”, 1937, A. Zierhoffer, A. Fischer, lodaf
26/4/710
Broź Józef, „Z antropogeografii gmin Krasnoili i Stebnego”, 1935, A. Zierhoffer, J. Czekanowski,
lodaf 26/4/729
Charecka Natalia, „Przebieg roczny opadów w Meksyku”, 1934, H. Arctowski, A. Zierhoffer,
lodaf 26/4/1186
Drewniewska Jadwiga, „Procent ludności rolniczej w Polsce 1921_1931”, 1939, A. Zierhoffer,
J. Czekanowski, lodaf 26/4/844
Fleszarówna Magdalena, „Zaludnienie polskich Karpat Wschodnich i Przedgórza”, 1937,
A. Zierhoffer, J. Czekanowski, lodaf 26/4/1181
Gabryś Tadeusz, „Wahania stanu wód rzek: Missisipi, Alabama, Rio-Grande i Colorado w latach 1909–1935”, 1938, H. Arctowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/776
Geła Leon, „O typach procentowego rozmieszczenia opadów w latach 1921-1930”, 1938,
H. Arctowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/791
Gramski Marek, „Szkic monografii geograficznej Jaworowa”, 1937, A. Fischer, A. Zierhoffer,
lodaf 26/4/812
Greśko Piotr, „Zmiany w rozmieszczeniu kultur między 1848-1938 rokiem w dorzeczu Bereźnicy i Stryja”, 1938, J. Czyżewski, Fr. Bujak, lodaf 26/4/814
Grossek Anna, „O przebiegu rocznym wiatru w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”,
1934, A. Zierfoffer, H. Arctowski, lodaf 26/4/818
Hamberger Kazimiera, „Literatura polska dotycząca osiedli województw południowo-wschodnich”, 1938, J. Czekanowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/831
Hussówna Felicja, „O średnich przebiegach dziennych różnic temperatur pomiędzy Bureau
Central a wieżą Eiffel”, 1938, H. Arctowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/831
Jahn Alfred, „Zdjęcie morfologiczne północnej krawędzi Podola i jej przedpole między potokami Kocurowskim i Pohoryleckim”, 1937, A. Zierhoffer, W. Rogala, lodaf 26/4/1257
Jakiel Stefan, „Drogi bite i żelazne w Polsce południowo-wschodniej”, 1936, A. Zierhoffer,
J. Czekanowski, lodaf 26/4/1256
Karniejew-Grebarow Ariadna, „Rozmieszczenie ludności w związku z glebami południowo-wschodnich województwach”, 1938, J. Czekanowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/891
Kimeldorfówna Eugenia, „Ewolucja planu Borysławia”, 1937, A. Zierhoffer, brak, lodaf
26/4/898
Kochański Adam, „Zagadnienia dziennego przebiegu ciśnienia atmosferycznego”, 1931, A. Zierhoffer, H. Arctowski, lodaf 26/4/928
Korczak Kazimierz, „O wahaniach temperatury w Afryce w latach 1910-1919”, 1934, H. Arctowski, A. Zierhoffer
Koszutówna Irena, „Krzywa hipsograficzna lewego dorzecza Dniestru od Drużyna po Zbrucz”,
1939, J. Czekanowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/930
Kowalski Jan, „Nadmiary i deficyty rocznych sum opadów w Indiach w latach 1901-1930”, 1936,
H. Arctowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/909
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Kropiwnicka Janina, „Z geografii lasów Karpat Wschodnich”, 1936, A. Zierhoffer, J. Czekanowski, lodaf 26/4/936
Legeżyński Stefan, „Zagadnienie ilości zlodowaceń północnych w Polsce w świetle literatury
z lat 1930-35”, 1938, A. Zierhoffer, W. Rogala, lodaf 26/4/958
Leśnodorska Zofia, „Polska literatura polityczno-geograficzna”, 1937, A. Zierhoffer, J. Czekanowski, lodaf 26/4/960
Lutkowski Jan, „Zróżnicowanie terytorialno-antropologiczne Austronezji w świetle materiałów zestawionych przez A. A. Iwanowskiego”, 1939, J. Czekanowski, A. Zierhoffer,
lodaf 26/4/971
Malicka Jadwiga, „Gęstość zaludnienia Słowacji i Rusi podkarpackiej”, 1933, Fr. Bujak, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/988
Maryniak Kazimierz, „O przebiegu rocznym ciśnienia atmosferycznego w latach baroplejonalnych”, 1933, A. Zierhoffer, H. Arctowski, lodaf 26/4/1003
Miarczanka Zofia, „Lessy okolic Lwowa”, 1936, A. Zierhoffer, W. Rogala, lodaf 26/4/1033
Migacz Władysław, „Z fizjografii osiedli wiejskich w polskich Karpatach Wschodnich i ich
Przedgórzu”, 1938, A. Zierhoffer, J. Czekanowski, lodaf 26/4/1014
Modelska Bożena, „Studia nad zmianami biegu rzek w okolicach Rzeszowa i Łańcuta”, 1939,
A. Zierhoffer, W. Rogala, lodaf 26/4/1020
Oryszkiewicz Piotr, „Rozmieszczenie lasów w Polsce południowej w związku z glebą”, 1933,
A. Zierhoffer, J. Czekanowski, lodaf 26/4/1048
Piasecki Dionizy, „Z badań nad morfologią Krzemieńca”, 1938, A. Zierhoffer, J. Samsonowicz,
lodaf 26/4/1091
Pelczarska Maria, „Usłonecznienie Stanów Zjednoczonych”, 1931, H. Arctowski, E. Romer,
lodaf 26/4/1057
Pikiewicz Tadeusz, „Osadnictwo wiejskie w dolinie Dniestru”, 1939, J. Czekanowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/1064
Piniecki Emil, „Zsuwy na Pokuciu podkarpackim”, 1937, W. Rogala, A. Zierhoffer,
lodaf 26/4/1066
Pollówna Maria, „O przebiegu rocznym burz elektrycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”, 1934, A. Zierhoffer, H. Arctowski, lodaf 26/4/1073
Połoch Rajmund, „Podole jako obszar wąwozowy”, 1938, A. Zierhoffer, J. Czekanowski,
lodaf 26/4/1074
Prociw Jarosław, „Stosunki rolnicze w Polsce południowo-wschodniej w naświetleniu literatury”, 1938, A. Zierhoffer, J.Czekanowski, lodaf 26/4/1085
Radłowski Tomasz, „O wieloletnich wahaniach klimatycznych w Greenwich”, 1936, A. Zierhoffer, H. Arctowski, lodaf 26/4/1093
Rósch Jan,„O usłonecznieniu w Szwajcarii”, 1939, A. Zierhoffer, H. Arctowski, lodaf 26/4/1103
Schneigertówna Stanisława, „Użytkowanie ziemi w województwie lwowskim”, 1939, A. Zierhoffer, J. Czekanowski, lodaf 26/4/1218
Sekiewicz Malwina, „Rozmieszczenie użytków rolnych i gruntów ornych w Polsce”, 1937,
A. Zierhoffer, J.Czekanowski, lodaf 26/4/1131
Sławińska Helena, „Izochrony Rosji europejskiej na rok 1907 i 1929”, 1932, Fr. Bujak, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/823
Smoliński Edward, „Geografia miejsc obronnych Polski południowo-wszchodniej”, 1934,
A. Zierhoffer, J. Czekanowski, lodaf 26/4/1135
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Sopuch Hugon, „O wahaniach klimatycznych w Hong-Kongu i Kalkucie”, 1937, A. Zierhoffer,
H. Arctowski, lodaf 26/4/1143
Stankiewicz Janina, „Profile podłużne rzek wypływających z północnej krawędzi Podola”, 1939,
A. Zierhoffer, W. Rogala, lodaf 26/4/1146
Sucharek Edward, „Monografie geograficzne miast polskich”, 1937, J. Czekanowski, A. Zierhoffer,
lodaf 26/4/1153
Szczepankiewicz Stanisław, „Zmienność i wahania w napływie mas powietrza na przekroju Cherburg-Wasserkuppe-Poznań-Lwów w latach 1927-1936”, 1938, A. Zierhoffer,
H. Arctowski, lodaf 26/4/1239
Szczurówna Walentyna, „Dolina Dniestru w świetle literatury geograficznej”, 1939, A. Zierhoffer, J. Czekanowski, lodaf 26/4/1242
Szmigielówna Helena, „Profile podłużne rzek Karpat Wschodnich”, 1939, W. Rogala, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/1216
Świeżawska Marta, „Izochrony kolejowe Gdyni 1924–1936”, 1937, A. Zierhoffer, J. Czekanowski, lodaf 26/4/1122
Tesla Jan, „O wahaniach plejonalnych ciśnienia atmosferycznego w latach 1910–1919”, 1932,
H. Arctowski, A. Zierhoffer,
Topperzer Adam, „Zdjęcie względem pionowej składowej Grzybowic Wielkopolskich”, 1937,
A. Zierhoffer, H. Arctowski, lodaf 26/4/1165
Tyczyński Stanisław, „O przebiegu dziennym opadów atmosferycznych”, 1939, H. Arctowski,
A. Zierhoffer, lodaf 26/4/1170
Tylczak Włodzimierz, „Rozkład i typy opadów w Stanach Zjednoczonych w procentach sumy
rocznej”, 1937, A. Zierhoffer, H. Arctowski, lodaf 26/4/1168
Wick Rudolf, „O przebiegu rocznym średniej szybkości wiatru na Santisie i w Zurychu”, 1939,
H. Arctowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/765
Wierzbicki Zenon, „Zagadnienia zjawiska pierścienia perycyklonalnego W. M .Davisa w strefie podzwrotnikowej pół-zach. Pacyfiku”, 1931, H. Arctowski, E. Romer, lodaf 26/4/749
Wiszniewski Wacław, „Przebieg rocznego ciśnienia atmosferycznego w latach wysokiego i niskiego ciśnienia”, 1936, H. Arctowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/765
Woźniakówna Maria, „O wpływie ciśnień Azji Centralnej i Islandii na przebiegi roczne w Europie w okresie 1918-1927”, 1937, H. Arctowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/768
Zacharmin Walentyna, „Geograficzne rozmieszczenie zwierząt domowych w świetle polskiej
literatury”, 1939, J. Czekanowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/863
Zinkiewicz Włodzimierz, „Wahania ciśnienia atmosferycznego”, 1931, E. Romer. H. Arctowski,
lodaf 26/4/534
Zyśko Adam, „Rozmieszczenie na kuli ziemskiej miesięcznych procentów średnich rocznych
sum opadów”, 1932, H. Arctowski, A. Zierhoffer, lodaf 26/4/879
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Załącznik 5
Wybór karykatur i satyrycznych wierszyków z tomiku
„Łątki Geograficzne” (1929)

Józef Wąsowicz
393

August Zierhoffer

Teofil Szumański
394

Julian Czyżewski

Maria Polaczkówna
395

Franciszek Uhorczak

Józef Żużewicz
396

Załącznik 6
Tytuły referatów na posiedzeniach naukowych
Towarzystwa Geograficznego we Lwowie
w latach 1926–1939.
Wykaz sporządzony przez Augusta Zierhoffera (1968)

397

398

1. Dr Lauge Koch: Z fizjografii Grenlandii.
2. a) Prof. dr Jerzy Smoleński: Rozmieszczenie przewyżek i niedoborów Polaków,
b) Prof. dr E. Romer: Nowa mapa etnograficzna Polski.
3. a) Inż. Wł. Maniak: Klucz znaków nowej mapy Tatr.
b) Dr J. Wąsowicz: Zasady imiennictwa na mapie wojskowej.
4. Prof. dr E. de Martonne: L’indice d’aridite.
5. Tymczasowe sprawozdanie z badań nad południowym zasięgiem eratyków w Polsce. Referat
zbiorowy, referowali: M. Janiszewski, W. Przepiórski i A. Zierhoffer.
6. a) Dr J. Wąsowicz: Polacy na Ukrainie.
b) Prof. dr E. Romer: Pierwszy polski arkusz mapy międzynarodowej.
7. Konserwator Ludwik Sawicki: Sprawozdanie z wyników badań paleolitycznych lessowych
w Gródku na Wołyniu.
8. Konserwator Ludwik Sawicki: Zagadnienie stosunku czwartorzędu Azji północnej do czwartorzędu Europy w świetle prehistorii.
9. a) Dr J. Czyżewski, M. Woźnowski i dr A. Zierhoffer: Wycieczki w obszary powodziowe Karpat
Wschodnich.
b) Dr J. Wąsowicz: Sprawozdanie z prac nad południowym zasięgiem głazów eratycznych.
10. Dr Bronisław Halicki: Zlodowacenie niżu europejskiego we współczesnej literaturze.
11. Dr Wiktor Ormicki: Kartograficzne i metodyczne podstawy geograficzno-gospodarczego regionalizmu.
12. Prof. dr Antoni Jakubski: Rozwój faunistyki polskiej w obrazach statystycznych.
13. Prof. dr Eugeniusz Romer: Tatrzańska epoka lodowa.
14. Prof. dr Jan Czekanowski: Syntetyczna mapa antropologiczna Polski.
15. a) Dr Edward Stenz: Sprawozdanie ze zjazdu Aeroarctis w Leningradzie.
b) Dr Henryk Orkisz: Sprawozdanie z 60 Zjazdu niemieckich przyrodników i lekarzy
w Hamburgu.
16. Prof. dr E. Romer: Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Cambridge.
17. Dr Bronisław Halicki: Zlodowacenie północnych stoków Tatr.
18. Dr J. Czyżewski: Z fizjografii Pokucia.
19. a) Prof. dr E. Romer: Handel zagraniczny Europy.
b) Dr Józef Wąsowicz: Ruch naturalny ludności w Polsce,
c) Doc. A. Zierhoffer: Ruch naturalny ludności we Francji.
20. a) A. Kosiba: Izochrony Warszawy.
b) Dr J. Czyżewski: Izochrony miast wojewódzkich.
21. Ludwik Sawicki: Stratygrafia lessów.
22. a) Mgr Adam Malicki: Rozwój poglądów na erozję lodowcową,
b) Eugenia Orkisz: Nowa krzywa hipsometryczna Afryki.
23. a) Stanisław Mycka: Gęstość zaludnienia Polski południowej.
b) Romuald Niewiakowski: Centra terytorialne i ludnościowe Polski.
c) Doc. A. Zierhoffer: Zużycie niektórych artykułów handlowych w Polsce.
24. Doc. dr J. Wąsowicz: Projekt reorganizacji administracji terytorialnej w Polsce.
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25. Prof. Ellsworth Huntington: The problem of distribution of civilization.
26. a) Doc. dr J. Wąsowicz: Problemy antarktyczne.
b) Wł. Chrystowski: Wyznania w Polsce południowo-wschodniej.
27. Dr W. Pessler: Die geographische Methode in der Volkskunde.
28. Prof. dr E. Romer: Zbiory kartograficzne Royal Geographical Society w Londynie.
29. Dr Franciszek Uhorczak: Krzywa hipsometryczna i jej zastosowanie w analizie morfometrycznej i morfologicznej ziemi.
30. Inż. Wł. Jaworski: Lotnictwo bezsilnikowe oraz jego warunki terenowe i meteorologiczne.
31. Dr Fr. Uhorczak: Kartograficzna metoda przedstawiania zmian w osadnictwie.
32. Prof. dr E. Romer i doc. dr J. Czyżewski: Sprawozdanie z międzynarodowego Kongresu Geograficznego w Paryżu.
33. Prof. dr Stanisław Pawłowski: Tymczasowe wyniki badań geologicznych na południowym Polesiu.
34. a) Mjr Legeżyński: Znaczenie szybownictwa dla zagadnień społecznych i naukowych.
b) Dr Zygmunt Fuchs: Niektóre wyniki badań Instytutu Aerodynamiki Politechniki Lwowskiej.
35. Dr H. Teisseyre: Problemy morfologiczne wschodniego Podkarpacia.
36. Dr Jerzy Polański: Wyniki badań geologicznych w zachodniej części Polesia.
37. Prof. dr R. Samojłowicz: Geomorfologiczne i glacjologiczne obserwacje w czasie wyprawy sterowcem „Graf Zeppelin”.
38. Doc. dr J. Wąsowicz: Zmiany w zaludnieniu Polski 1921-1931.
39. Prof. Józef Haliczer: Garść faktów geograficznych z zakresu imiennictwa miejscowego.
40. Doc. dr Tadeusz Sulimirski: Postglacjalne zmiany klimatyczne i ich wpływ na osadnictwo
przedhistoryczne południowo-wschodniej Polski.
41. Prof. dr Odo Bujwid: Aklimatyzacja rasy białej w Brazylii.
42. Dr Wiktor Lebzelter: Prehistoryczne kultury południowej i południowo-zachodniej Afryki.
43. R. Matten: Rozwój miast i rozwój ekonomiczny Algieru.
44. Dr Wincenty Przepiórski: Wpływ podłoża geologicznego na rozmieszczenie człowieka i kultur
na Nadbużu.
45. Dr Adam Malicki: Deniwelacje globu ziemskiego.
46. Dr Aleksander Kosiba: Duńska wyprawa do Grenlandii Zachodniej.
47. Dr Ludwik Grodzicki: Problem izarytm w kartografii.
48. a) Irena Jarnuszkiewicz: Przegląd literatury dotyczącej geografii miast,
b) Zofia Goral: Przegląd literatury z zakresu osadnictwa wiejskiego.
49. Dr Adam Malicki: Kras gipsowy na Podolu.
50. Dr Roman Kuntze: Podole pod względem zoogeograficznym.
51. Dr Ignacy Albert: Rozmieszczenie osiedli wiejskich w dorzeczu Sanu.
52. Prof. dr A. Zierhoffer: Rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej w związku z wysokością
n.p.m., odległością od wybrzeży i szerokością geograficzną.
53. Mgr Tadeusz Senik: Rozmieszczenie osiedli wiejskich na Roztoczu.
54. Dr Jan Ernst: Regionalizm rolniczy Podola.
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Załącznik 7
Tytuły publicznych odczytów organizowanych
przez Towarzystwo Geograficzne we Lwowie
w latach 1926–1939.
Wykaz sporządzony przez Augusta Zierhoffera (1968)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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Dr Lauge Koch: Wokoło północnej Grenlandii.
Prof. dr E. Romer: Geografia na usługach państwa.
Prof. dr Kasper Weigel: Tatry w zdjęciu fotogrametrycznym.
Mjr pilot Tad. Wereszczyński: Pokazy zdjęć lotniczych.
Prof. dr St. Pawłowski: Wrażenia z podróży po Egipcie.
Prof. dr K. Smulikowski: Wrażenia z pobytu na wyspach Kanaryjskich.
Prof. dr H. Arctowski: Historia lodowców.
Prof. dr E. Romer: Współczesna Polska.
Dr Józef Wąsowicz: Ważniejsze zdobycze w poznaniu świata w ostatnich 10 latach.
Gen. dyw. Wł. Sikorski: Wpływ terenu wschodnich obszarów Rzeczypospolitej na taktykę
i strategię.
Prof. dr Władysław Szafer: Park Narodowy w Yellowstone.
Prof. dr Antoni Jakubski: Od pustyń do lodowców Afryki.
Prof. dr Walery Goetel: Przez kraj lodowców, wulkanów i źródeł gorących (wrażenia z podróży do Islandii).
Prof. dr Mieczysław Limanowski: Autami w górach i na stepach czarnomorskich Rumunii.
Prof. dr Michał Siedlecki: Morze jako przedmiot badań międzynarodowych.
Prof. dr Michał Siedlecki: Cejlon, kraj pereł i rubinów.
Uroczyste posiedzenie, poświęcone pamięci Roalda Amundsena. Przemówienia wygłosili:
prof. E. Romer, prof. H. Arctowski i dr J. Wąsowicz.
Prof. dr E. Romer: Z wędrówek po Anglii i Skandynawii.
Dr J. Wąsowicz: Na zdobycie nieznanych światów (Odkrycia geograficzne 1928-29).
Dr Jan Czekalski: Na szlaku karawan.
22. Prof. dr Roman Dyboski: Wrażenia z podróży po Stanach Zjednoczonych.
24. Prof. dr Walery Goetel: Przez głąb Czarnego Lądu (Pierwsza polska wyprawa przez
Afrykę od Przylądka Dobrej Nadziei do Aleksandrii).
Dr Jan Czekalski: Od gór Atlasu po piaski Sahary.
Doc. dr Fr. Behounek: Wyprawa gen. Nobilego do bieguna północnego.
Prof. dr E. Romer: Z wycieczki do Londynu.
Dr W. Pessler: Das Heimat-Museum als Stätte der wissenschaftlichen Volksbildung.
Jadwiga Toeplitz Mrozowska: Podróż romantyczna przez Turkiestan i Pamiry.
Dr Otton Wyszyński: Wrażenia z podróży do Peru.
Doc. dr A. Zierhoffer: Czy świat jest przeludniony?
Prof. dr R. Samojłowicz: Ostatnie badania arktyczne w ZSRR.
Stanisław Mycielski: W dżungli i sawannie Południowej Afryki.
Prof. dr E. Romer: Ameryka i Amerykanie.
Dr Aleksander Kosiba: Z antropogeografii północnej Skandynawii.
Prof. dr Odo Bujwid: Brazylia.
Dr Wiktor Lebzelter: Dwa lata wśród Buszmenów i Zulusów.
Dr Paul Bauer: Moje dwie wyprawy na Kanczendżungę (8579 m).
Kpt. lotnik Stanisław Karpiński: Polski lot ponad trzema kontynentami.
Adam Paszkiewicz: Wśród murzynów Angoli.
X. dr St. Krzesiński: Wrażenia z pobytu w Indiach.
Prof. dr Jan Hirschler: W głąb dżungli Afryki równikowej.
Inż. Stefan Daszyński: Polska wyprawa w Andy.
Dr Stanisław Weigner: Polscy geolodzy w Kolumbii.
Dr Aleksander Kosiba: Lodowce Islandii.

Załącznik 8
List otwarty z dnia 16 kwietnia 1939 roku
do prof. dr. Stanisława Lencewicza
redaktora „Przeglądu Geograficznego”
w sprawie napaści dokonanej przez
prof. dr. Władysława Gorczyńskiego
na imię naukowe prof. dr. Eugeniusza Romera
(archiwum A. Chałubińskiej)
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Załącznik 9
Siedem listów przesłanych na ręce
prof. Eugeniusza Romera w związku z listem otwartym
do prof. Stanisława Lencewicza (Rkp B J 10 193):
a.
b.
c.
d.
e.

List uczniów prof. Eugeniusza Romera z dnia 3 lipca 1939 roku,
List Henryka Bartla z dnia 5 lipca 1939 roku,
List Marii Polaczkówny z dnia 5 lipca 1939 roku,
List Marii Czekańskiej z dnia 12 lipca 1939 roku,
List Jana Czekanowskiego do Prezydium P T G w Warszawie
z dnia 11 lipca 1939 roku,
f. List Franciszka Bujaka do Zarządu P T G w Warszawie w sprawie
Gorczyński–Lencewicz–Romer z dnia 13 lipca 1939 roku,
g. List prywatny Franciszka Bujaka do Eugeniusza Romera
z dnia 13 lipca 1939 roku.
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a) List uczniów prof. Eugeniusza Romera z dnia 3 lipca 1939 roku

b) List Henryka Bartla z dnia 5 lipca 1939 roku
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c) List Marii Polaczkówny z dnia 5 lipca 1939 roku

d) List Marii Czekańskiej z dnia 12 lipca 1939 roku
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e) List Jana Czekanowskiego do Prezydium PTG w Warszawie z dnia 11 lipca 1939 roku
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f ) List Franciszka Bujaka do Zarządu PTG w Warszawie
w sprawie Gorczyński–Lencewicz–Romer z dnia 13 lipca 1939 roku
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g) List prywatny Franciszka Bujaka do Eugeniusza Romera z dnia 13 lipca 1939 roku
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Załącznik 10
Dyplomy i odznaczenia przyznane
Eugeniuszowi Romerowi (wybór) (Rkp B J 10276):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ł)
m)
n)

Dyplom Ministerstwa Edukacji i Kultury Rządu Francuskiego – 1922 rok,
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 1923 rok,
Członek Czechosłowackiego Towarzystwa Geograficznego – 1926 rok,
Pismo informujące prof. E. Romera o nadaniu Mu godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie –
1926 rok,
Członek korespondent szwedzkiego Towarzystwa Antropologicznego i Geograficznego – 1928 rok,
Członek Geograficznego Towarzystwa w Chicago – 1929 rok,
Członek Korespondent Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego
– 1929 rok,
Dyplom Zasługi „Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki”
w Poznaniu – 1930 rok,
Honorowy Członek Korespondent Królewskiego Towarzystwa
Geograficznego w Londynie – 1930 rok,
List gratulacyjny po otrzymaniu Honorowego Członkostwa Królewskiego
Towarzystwa Geograficznego – 1930 rok,
Królewski Order Króla Jugosławii Świętego Sawy II stopnia – 1930 rok,
Krzyż Niepodległości przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej –
1931 rok,
Członek Honorowy Towarzystwa Geograficznego w Belgradzie – 1932 rok,
Członek Korespondent Włoskiego Towarzystwa Geograficznego – 1934 rok,
Honorowy Krzyż Harcerz z Czasów Walk o Niepodległość 1909–1921 –
1938 rok.
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a) Dyplom Ministerstwa Edukacji i Kultury Rządu Francuskiego – 1922 rok

b) Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 1923 rok
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c) Członek Czechosłowackiego Towarzystwa Geograficznego – 1926 rok

d) Pismo informujące prof. E. Romera o nadaniu Mu godności Członka Honorowego
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie – 1926 rok
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History of the Institute of Geography
at the Lvov University in the years 1883–1939
Summary

Two oldest Polish geographical research centres were established under Austrian rule,
at Cracow and Lvov Universities, in the second half of XIXth century. Cracow Institute
of Geography has maintained at the Jagiellonian University until nowadays. Much
more complicated was the history of the Institute of Geography of the Lvov University,
influenced considerably by the complicated political situation of Eastern Galicia and
the difficult relations between Poles and Ukrainians, concerning the character of this
University. The Institute of Geography at the University of Lvov, as Polish research
centre, lasted 56 years, during the 1883–1939 period, until the year when Lvov stopped
to be within the borders of Poland. The role of the Lvov Institute of Geography for
the development of Polish geography cannot be overestimated. Nevertheless, there is
no study concerning the history of this Institute from the partition period, through
years of the World War I and an interwar period, that of independent Poland. Lvov
University research centre on geography has developed for these 56 years independently rather.
In 1874 first effort was made to create the Chair of Geography at the Lvov University. It took another eight years for Antoni Rehman to become professor of geography:
until 1st, January 1883. This was the formal beginning of the Chair (Institute) of Geography at Lvov University. It was the second university chair of geography established
on the territory of former Poland, because Wincenty Pol was the head of the first chair
in the period 1849–1852 at Jagiellonian University in Cracow. That Chair was reactivated in 1877 and prof. Franciszek Szwarcenberg-Czerny, historian, became its head.
Both the chairs of geography, those in Cracow and Lvov, started to operate in relatively
good political circumstances, because Galicja (the Austrian part of partitioned Poland,
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in 1772–1918 period) had gained a limited autonomy in 1868. It is worth to mention
that University in Lvov had a very long history dating back, to the reign of Polish
king, Jan Kazimierz. On 20th January, 1661, the Lvov Jesuit collegium was transformed
into the Academy and since that year this school began to use the name „university“.
The history of this university was very changeable, sometimes dramatic. The university
has been modernized and reached European standards since 1871. In that year, the
Austrian University in Lvov, named after Franz Josef, was reformed and Polish was
allowed to be a language of instruction.
Prof. A. Rehman – biologist, traveller and an author of the book “Ziemie dawnej
polski” (vol. 1 “Karpty”, vol. 2 “Niżowa Polska”), had been also the head of the Institute
of Geography in Lvov for 28 years (1883–1910). Despite very modest office space and
limited funds, he had created an institute, in which were educated numerous students.
Among these graduates were famous Polish scientists and geographers, i.e. Eugeniusz Romer, Walery Łoziński, Stefan Rudnicki and Stanisław Pawłowski. In Rehman’s
Institute Poles, Ukrainians, Austrians and Jews studied geography; nationality did not
matter at all. The research field of in the Institute was very broad, covering physical
geography, regional geography, ethnography, history of geography and teaching. In the
cartographical workshop very innovative maps were made. Of 13 people, who obtained
doctor degrees in geography, the first one was Grzegorz Wełyczko (a Ukrainian) and
the second one – Eugeniusz Romer, who obtained doctor’s degree in 1894, presenting
the dissertation “Studia nad rozkładem ciepła na kuli ziemskiej”. Under the supervision of Prof. A. Rehman, two doctors – E. Romer in 1899 and S. Rudnicki in 1908
obtained the postdoctoral teaching qualifications (habilitation), venia legendi (the right
to teach at the University), but formerly in the Institute they were worked as volunteers.
The language of teaching was Polish, but some lectures were also given in Ukrainian,
i.e. those by S. Rudnicki. E. Romer gave lectures on physical geography, regional geography and cartography. At that time, he has already written some 80 papers. In 1908,
E. Romer became the associate professor. In 1911, after A. Rehman’s retirement, Prof.
E. Romer, one of the most outstanding Polish geographers of the 20th century, took
over his post as the new head of in the Institute of Geography. E. Romer was an outstanding person in the academic society of Lvov. Under his supervision, many interesting studies were done. In his teaching, the greatest novelty were geographical excursions.
Stanisław Pawłowski, the future famous professor of geography, was Romer’s
first academic graduate. In 1910 he presented the dissertation – “Temperatura wód
płynących w Galicji”. Three years later, in 1913, S. Pawłowski, under the supervision of
E. Romer, obtained postdoctoral lecturing qualifications and became a private docent.
In 1914 the geopolitical order of Europe was destroyed. The war between powers
which had participated Poland, made Poles to hope that their statehood would be
regained and Ukrainians – that their own state would be created. University of Lvov
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and thus the Institute of Geography in the period 1914–1920 operated with numerous
breaks under harsh wartime conditions. Professor E. Romer left Lvov in 1914, heading for Vienna. Stanisław Pawłowski, the young docent, was charged with heading
the Institute. E. Romer devoted years of war to the Polish state cause. In Vienna he
elaborated “Geograficzno-statystyczny atlas Polski”. This Atlas played a considerable
role in the geopolitical activities of E. Romer, whose aim was an independent Polish
state. He also participated as an expert on border problems at the peace conferences in
Paris (1919) and Riga (1921).
After this mission, prof. E. Romer returned to Lvov and to the University, which
in 1919 took the name of John Casimir ( Jan Kazimierz) University (U J K). The first
post-war years were extremely difficult. But the University research work was slowly
reviving. The Institute of Geography operated then under in modest housing and staff
conditions. Due to the reorganization of the structure of U J K in 1924, the former Faculty of Philosophy, in which had functioned the Institute of Geography, was divided
into: the Faculty of Humanities and the Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
to which the Institute of Geography was included.
In the same year the Institute was moved to new building, No 9, Kosciuszko
Street. The organization and structure of studies were similar to the pre-war one. Students were studying at their Masters; there were no strict curriculum . Studies were
completed with a doctoral degree. A reform setting a defined curriculum and the master’s degree was implemented in 1927. Ph.D. and Postdoctoral lecturing qualification
(Assoc. Prof.) degrees were the following steps of an academic career. Despite only
few permanent posts (3–7), the Institute of Geography gathered numerous collaborators. Professor E. Romer was paying a lot of attention to the independent work of his
students. Themes of investigation and papers were very diverse, often interdisciplinary.
Often geologists, climatologists, and botanists took part in them. Excursions played an
important role in the teaching process.
For the U J K Institute of Geography important was the cooperation with the
school and teachers.The meeting on the cartography at school (in 1925) and the Second and Third National Congresses of Polish Geography Teachers (1926 and 1928)
were organized, and training courses for geography teachers, too. Lvov geographers
participated in the International Geographical Congresses and meetings. In 1921
prof. E. Romer founded the Cartographic Institute, a scientific body outside of the
University structure, being the part of commercial “Książnica-Atlas”. Its task was to develop the cartographic industry in Poland. Cooperation between those two Institutes
was very close. The person binding those was E. Romer, together with his team. Prof.
Romer’s closest collaborators were geographers: August Zierhoffer, Julian Czyżewski,
Józef Wąsowicz, Michał Janiszewski, Franciszek Uhorczak and Teofil Szumański –
cartographer. In 1930 prof. E. Romer retired. The emergence of a successor lasted
nearly 4 years. Since the 1st November, 1933 prof. August Zierhoffer has become a new
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head of the U J K Institute of Geography. He was in charge until September 1939. Prof.
Romer, as the an honorary professor of the University, kept close contact with the
Institute. He was appointed a Chairman of the Organizing Committee of the XIV
International Geographical Union Congress in Warsaw, in 1934. This was a great success of Polish geography and the choice of Warsaw as the place of this meeting was his
achievement.
In the 30s Lvov geographers took part in polar research: Aleksander Kosiba organized the first Lvov’s expedition to Western Greenland in 1937. One of the participants
was Alfred Jahn, a young assistant.
The Institute of Geography had close cooperation with the Institute of Geophysics and Meteorology led by prof. Henryk Arctowski.
An important role in fostering a scientific interest and in a popularization of geographical knowledge was played by the Scientific Circle of U J K Geographers, founded
in 1926, which carried out an extensive program of lectures given to a wide audience
in Lvov.
Geographical centre of Lvov carried out the considerable publishing activity.
The Institute of Geography edited three journals: “Czasopismo Geograficzne” since
1926, “Polski Przegląd Kartograficzny” since 1923, “Prace Geograficzne” issued by Eugeniusz Romer since 1918. Lvov geographers published also their papers in other journals, i.e. in “Kosmos” – journal of the Copernicus Society of Naturalists, “Przyroda
i Technika”, “Zbliska i Zdaleka” and “Przegląd Krajoznawczy”.
Distinctive features of Lvov geography were studies on cartometry and morphometry. The best studies in this field were those by Henryk Teisseyre – “Powierzchnia
szczytowa Karpat” (1928) and Julian Czyżewski – “Gęstość sieci dolinnej na Podolu” (1928). The most important directions of geographical research in Lvov were geomorphology and regional geography. Noteworthy are paleomorphological studies by
A. Zierhoffer, concerning the post-diluvial relief of Poland and the genesis of the northern edge of Podolia. J. Czyżewski made research in Pokucie and in the Dniester
valley. A. Malicki’s research on gypsum karst in Pokucie had the pioneer character.
“Tatrzańska epoka lodowa” (1929) by Eugeniusz Romer,was a bold milestone in research on mountain glaciations in Europe. J. Wąsowicz and A. Zierhoffer made investigations on political geography, that of the population and on the geography of
settlement, too. Important were also studies on history of geography: “Ludwik Zejszner jako geograf ” by Aniela Chałubińska (1928) and “Plany nauczania geografii wedle
Wielkiej Komisji Edukacyjnej – jej drogowskazy dla współczesnych” (1925) by Maria
Polaczkówna. Eugeniusz Romer’s cartographical school was undoubtedly the great
achievement especially in the field of cartography education.
During the interwar period nearly 150 people completed their studies on geography, 33 doctoral dissertations were completed and 4 postdoctoral degree procedures,
too. The latest ones were made by: Stanisław Lencewicz (1921), August Zierhoffer
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(1927), Julian Czyżewski (1929) and Józef Wąsowicz (1931). Approximately 2500 articles, reports and notes were published. Important elements of Lvov geographers
output were manuals and various teaching aids. Entering the Red Army to Lvov in
September 1939 ended the history of Polish geography at the University of Lvov.
Lvov geographers, who had survived the tragic period of World War II, made great
effort to reconstruct the education in post-war Poland mostly the university one. Under Professor E. Romer is patronage, as the Head of the Institute of Geography at the
Jagiellonian University in Cracow, 7 postdoctoral degree procedures were completed
in 1945–1947. The graduates in geography from Lvov largely participated in the reconstruction of science in Poland. These were: Aniela Chałubińska, Julian Czyżewski,
Jan Ernst, Alfred Jahn, Michał Janiszewski, Aleksander Kosiba, Adam Malicki,
Bożena Modelska-Strzelecka, Henryk Orkisz, Michał Orlicz, Adam Schmuck, Józef
Staszewski, Stanisław Szczepankiewicz, Henryk Teisseyre, Franciszek Uhorczak,
Włodzimierz Zinkiewicz, August Zierhoffer, Stanisław Zych.
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Autorka z profesorem Alfredem Jahnem podczas rozmowy o Lwowie,
Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Lublin czerwiec 1998 rok
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Małkowski Andrzej 20

Leśnodorska Zofia 391
Lewicki Józef

13

Lugeon Maurice 62

M

288, 387, 388, 391

Leszczycki Stanisław

233, 249

Ludwik Węgierski, król Węgier i Polski

Łukasiewicz Włodzimierz

23

Lepiankiewicz Jadwiga

Loth Jerzy

126, 187

141, 150, 229

Łukasiewicz Ignacy

400, 402

Legeżyński Zygmunt

Loria Stanisław

Łoziński Władysław

Lassaul Arnold 46

Legeżyński Stefan

Lord Robert Howard

Łoziński Walery, brat Władysława 20

328

Lec Stanisław Jerzy

40, 44

Łoziński Walery Władysław, geograf
337, 430

L

Lebzelter Wiktor

Liske Ksawery

Łomnicki Antoni

151

Langner Władysław

305

13

Mańkowski Tadeusz 323
Maria Teresa, cesarzowa

31
441

N
Margerie Emm de
Martin Rudolf

298

Niewiadomski Stanisław

244

Martonne Emanuel de
298, 399

126, 127, 132, 196, 225,
391

23

151

119

Noga-Mars Antoni
Noskiewicz Jan

Mączak Franciszek

134, 139, 190, 337

Mączyński Czesław

21

12

Meklemburski Adolf

140

Nowak Jan 69, 107, 119, 242, 294, 298, 331
Nowicki T., radziecki generał

128

Nusbaum-Hilarowicz Józef

50, 51

O

245

Mękarska Józefa z domu Rudnicka (zob. Rudnicka-Mękarska Józefa)

Ochocka Janina
294

Miarczanka Zofia

288, 391

Ogielska Zofia

18, 28, 329

Olański Stanisław

Mickiewicz Adam
Migacz Władysław
Mikuli Karol

288, 341, 347, 391

19

Mołotow Wiaczesław Michałowicz

328

160, 286

Mościcki Ignacy
Motte Marceli

250

260
264

Olczak Tadeusz

330

Opolski Zdzisław

20

Mycielski Stanisław

402

399

98, 297, 337

Ordyński Paweł 198, 233
Orkan Władysław

21

Orkisz Eugenia

399

Orkisz Henryk
399, 433

134, 159, 243, 286, 330, 340,

Orlicz Michał 196, 228, 229, 233, 241, 254,
320, 330, 334, 340, 386, 387, 433
391

Orzechowicz Marian, pseudonim Juliana Czyżewskiego (zob. Czyżewski Julian) 333
Ossoliński Józef Maksymilian
Osterwa Juliusz

N
Nałkowski Wacław

19

Oryszkiewicz Piotr

Mrozowska Jadwiga
Mycka Stanislaw

305, 308

Ołeśnycky Eugeniusz

Ormicki Wiktor 209, 311, 399

44

Nechay Wiktor

131, 133, 188, 194, 267, 269,

Olszewicz Bolesław

Milan Daniel 56
Milojević Borivoje 196
Milojević Sima M. 196
Modelska-Strzelecka Bożena (także Modelska)
341, 391, 433
Modelski Teofil 135
Modrzejewska Helena 20
Moniak Jan

50, 266

Notz Karol 56

Matten R. 400

Mądry Jarosław

399

Niewiarowski Romuald
Nittmann Karol J. 56

Massalski Władysław 198, 227, 233, 248, 305,
307, 308, 309, 310, 311, 312
Matejko Jan

Niewiakowski Romuald
Nitsch Kazimierz

Maryniak Kazimierz

53, 57, 102, 115–117, 180

157, 337

210

P
Paderewski Ignacy

128

Neister Zygmunt

232

Paliwodzianka Maria

Nestor, kronikarz

11

Parandowski Jan 23

Neumann Fr. 122
Niemcówna Stanisława
442

21

Parnicki Teodor
140, 268

337

23

Paszkiewicz Adam

402

16

R
Pawlikowscy

20

Połocha J. 288

Pawłowska Ewa Wanda z domu Kamińska 97,
297

Poniatowski Stanisław

Pawłowski Antoni

Popowicz Bolesław

86, 231

Pawłowski Bogumił 47
Pawłowski Stanisław 56, 61, 67, 68, 72, 98–109,
127, 138, 140, 141, 148, 152, 167, 168, 170–
175, 196, 198, 204–211, 233, 234, 236, 268,
272, 293, 295, 297, 298, 306, 308, 310–312,
337, 373, 400, 402, 430, 431
Pazdro Zdzisław
Pelczarska Maria

129, 133, 159

391

Penck Albrecht 60, 62–64, 66, 68, 96, 102,
120–123, 132, 155, 181, 183, 184, 228, 263,
310, 320, 332, 379
Pessler Wilhelm

400, 402

Piasecki Dionizy

258, 288, 320, 388, 391

Piątek Jan

264

Piątkowski Józef

194, 195, 196, 287

Piechowski J. 56
Pietkiewicz Stanisław
Pikiewicz Tadeusz
Piłsudski Józef

305

18
298, 307

Potocki Andrzej

37

Prociw Jarosław

391

Przepiórski Wincenty
388, 399, 400
Przyszlak Antoni

195, 229, 320, 386, 387,

264

Pstrokońska Zofia 249

160, 287

Peiper Stefania z domu Dankner

Popiel Antoni

249, 337

391

21, 22, 98, 118, 128

Pszoniak Wojciech
Pusch Georg G.

23
49

R
Raciborski Marian

47, 50, 71

Radłowski Tomasz 391
Ratzl Fryderyk

116

Rehman Antoni 7, 44–61, 63–68, 71, 72, 75,
76, 81, 82, 89, 92, 95, 97, 98, 114, 134, 139,
163, 285, 337, 429, 430
Rehmann Józef 44
Reinlander Józef

107, 120

Repsold Johann Georg
Ribbentrop Joachim

55
328

Piniecki Emil

391

Richthofen Ferdynand von

Piniński Leon

20

Ritter Karol

Piotrowski Edmund, pseudonim Eugeniusza Romera (zob. Romer Eudmund) 332
Piotrowska Józefa

44

Pohlman Zygmunt
Pokorny Wilhelm

56, 61, 98
50, 55, 56, 61, 67, 98, 140

Rodakowski Henryk

23

Rogala Wojciech 36, 39, 135, 150, 153, 156–
158, 160, 161, 203, 204, 205, 208, 209, 217,
229, 241, 246, 259, 298, 323, 330, 390, 391,
392

Pol Wincenty 20, 43, 49, 50, 52, 58, 61, 112,
115, 139, 400, 429

Rogalski Wojciech

Polaczkówna Maria 56, 68, 130, 131, 140, 152,
286, 287, 294, 298, 314, 322, 323, 337, 395,
413, 415, 432

Romanowicz Daniel (Danił)

Polański Jerzy ( Jurij, Jorge) 161, 329, 330, 331,
345, 346, 400
Polański Stanisław
Pollówna Maria
Połoch Rajmund

134

391
391

44, 46, 60, 320

29, 43

Rogowski Jan

204

133, 160
12

Romanowska Maria 188, 194, 229, 287, 386
Romer Edmund z Chyszowa h. Jelita

154

Romer Eugeniusz 7– 9, 40, 49, 50, 52, 56, 58–62,
64–69, 72, 73, 79–88, 95–109, 111–129,
131, 132, 135–144, 147–160, 163–165, 169,
170, 172–175, 178–181, 183, 184, 186, 187,
191–196, 198, 200, 201, 203–211, 213–220,
443

S
225–230, 232–235, 237, 239–243, 245,
247–250, 261, 262, 263–273, 275–278, 283,
284, 286, 287, 293–299, 301, 302, 305–315,
317–324, 330–332, 334, 337–339, 342, 343,
373, 379, 386, 387, 391, 392, 399, 400, 402,
403, 413, 414, 417–419, 421, 430–433
Romer Henryk 59
Romer Jan

115

Romer Witold

265

Rozwadowski Jan
Rósch Jan

106

391

Różycki Feliks

233

Różycki Ludomir

21

Rudnicka-Mękarska Józefa (zob. Mękarska Józefa
z domu Rudnicka) 133, 230, 295, 386
Rudnicki (Rudnyckyj) Stefan 56, 63–66, 72,
89, 90–94, 97, 99, 100, 103, 104, 107, 110, 111,
122, 166, 177, 178, 286, 430
Rudnicki Jarosław 230
Rudnicki Leon 63
Rudzki 56
Rutkowski Jan 119
Ruziewicz Stanisław 139
Rybka Eugeniusz 323
Rydzewski Bronisław 148
Rydz-Śmigły Edward 21
S
Sabatowska-Teisseyrowa Julia (zob. Sabatowska
Julia) 191, 196, 287
Salezy Franciszek 315
Salomon Wilhelm 158, 320
Samojłowicz Ruvin 298, 400
Sanojcowa Jadwiga (zob. Włodkówna Jadwiga)
Sari Ada 20
Sawicki Franciszek 337
Sawicki Ludomir 106, 115, 136, 137, 150, 153,,
198, 272, 305, 306, 308, 311, 399
Sawicki Ludwik

196

Schellenberg Małgorzata (zob. Zierhofferowa
Małgorzata z domu Schellenberg) 129, 133,
156, 159, 190
Schiller Leon

23

Schlüter Klemens
444

46

Schmidt Hermann Maksymilian 34
Schmuck Adam 229, 287, 341, 388, 433
Schneigertówna (Schneigert) Stanisława 232,
391, 334
Scholl Jakub 337
Schotte Gunnar Victor 122
Sekiewicz Malwina 391
Semkowicz Władysław 119,153, 308
Senik Tadeusz 295, 386, 400
Siczyński Mirosław 37
Siedlecki Michał 402
Siedlecki Stanisław 237, 255
Siemaszkowa Wanda 20
Siemiradzki Józef 36, 39, 48, 63, 69, 70, 150, 151,
157, 158, 160, 161, 204, 209, 241, 246, 330
Sienkiewicz Henryk 120
Sikorski Władysław 21, 307, 335, 402
Simony Fryderyk 46
Siwak Michał 198
Skarbek Stanisław 16
Skiba Władysław 288
Skirmunt Konstanty 270, 271
Sławińska Helena 391
Smogorzewski Zygmunt 208, 231
Smoleński Jerzy 107, 140, 148, 198, 249, 298,
306, 308, 311, 312, 399
Smoliński Edward 391
Smolka Franciszek 17, 18
Smulikowska Jadwiga 288
Smulikowski Kazimierz 160, 402
Sobiński Stanisław 307
Sobolski Józef 133
Solikowski Dymitr 30
Solska Irena 20
Solski Ludwik 20
Sołtys Adam 21
Sołtys Mieczysław 21
Sopuch Hugon 392
Sosnkowski Kazimierz 21
Sosnowski Paweł 272

W
Srokowski Stanisław
Staff Leopold

56

23

Stankiewicz Janina

392

Starzyński Stanisław

Stecker Michał

32, 49, 52, 58, 102, 112
33

Steczkowski Jan Kanty

208, 210

Steinhaus Hugo 40, 208, 210, 220, 221, 222,
225, 226, 233, 238, 323
49

148, 233, 305, 308, 309, 312
298, 400

Surowiecki Wawrzyniec
Surzycki Stefan
Szablij Oleg

Teisseyre Henryk 140, 151, 159, 202, 294, 321,
342, 347, 400, 432, 433

Thullie Jan

135, 157, 342

392
307

Toeplitz-Mrozowska Jadwiga
Tokarski Julian

402

69, 135, 150, 153, 160, 242, 323

Tołwiński Konstanty

294

392

264

Trzaska-Zakrzewski Ignacy

Tyczyński Stanisław

111
47, 119, 286, 308, 402

Szaranowicz Iwanowicz Izydor

43, 48, 63

13

36

Turnau Maria 161
Twardowski Kazimierz
135, 176, 323

16

119

Szafer Władysław

230

Trojdenowicz Bolesław (także Jerzy II)

Suess Edward 46, 68
Sulimierski Tadeusz

63

Taszycki Witold

Treter Jan

392

Sujkowski Antoni

Taborska Emilia

Topperzer Adam

18

Sucharek Edward

288, 392

Tesla Jan

Stefczyk Franciszek 118, 119, 123, 125, 127, 293

Styka Jan

Świeżawska Marta

Teisseyre Wawrzyniec

45

Stefan Batory, król Polski

Strzelecki Paweł

108

T

44

Staszewski Józef (zob. Haliczer Józef ) 230, 341,
400, 433
Staszic Stanisław

Świecicki Heliodor

40, 52, 106, 109, 131,

392

Tylczak Włodzimierz

243, 392

U

Szaynowska Maria (zob. Jahnowa Maria)

Uhlig Wiktor 63, 66

Szczepankiewicz Stanisław

Uhorczak Franciszek 151, 196, 228, 229, 254,
267, 271, 288, 298, 299, 323, 342, 347, 396,
400, 431, 433

Szczurówna Walentyna
Szmigielówna Helena

392
392

Szostakiewicz Stanisław
Sztolcman Jan

342, 392, 433

Ujejski Kornel 18

263

V

69

Szumański Teofil 125, 129, 130, 135, 188, 225,
232, 266–269, 279, 286, 298, 307, 334, 335,
337, 394, 431
Szwarceneberg-Czerny Franciszek
112, 429
Szymański Tadeusz

288, 386

Ś

Vogler August

288

49, 112

196

46

W
Wagilewicz Jan

37

Walewski Antoni 45
Warchałowska-Pazdrowa Olga
Warnecki Janusz

Ślebodziński Roman
Śniadecki Jan

43, 59, 106,

Vitásek Franciszek

161

23

Warnka Stanisław

44

Warszewicz Józef

45
445

Z
Wasilewska Wanda 329
Wąsowicz Józef 130, 133, 139, 155, 158, 194,
195, 226–228, 231, 235, 236, 238, 241, 247,
249, 258, 259, 267, 279, 286–288, 291, 296–
299, 321–323, 330, 331, 333, 336, 339, 341,
393, 399, 400, 402, 431–433
Weigel Kasper 402
Weigel Rudolf
Weigl Józef

334, 336, 349

20

Weigner Stanisław
Weiss Adolf

119, 402

34

Z
Zaborski Bogdan

196, 207, 209, 236, 249

Zachariewicz Julian

19, 20

Zacharmin Walentyna
Załęcki

392

56

Zamoyski Władysław

263

Zapolska Gabriela

21

Zawadzki Antoni

237, 255

Zdobnicka Maria

297

Zduńczyk-Jaroszowa Jadwiga

129, 133, 294

Wełyczko Grzegorz 56, 57, 58, 78, 430

Zejszner Ludwik

Wendeker Stanisław

Zglinnicka Aleksandra 294
Zierhoffer August 72, 98, 99, 111, 112, 129–
131, 135, 136, 139, 149–151, 155, 156, 190,
194, 196, 197, 204, 206, 207, 209, 210, 211,
214, 215, 217, 224, 225, 228, 229, 230–241,
251, 257, 258, 263, 285–288, 294, 297–299,
307, 315, 320–322, 330, 331, 333, 336, 338,
385, 390–392, 394, 397, 399–402, 431–433

267

Wereszczyński Tadeusz

402

Werner Ryszard Maria

63

Weyberg Zygmunt
Wick Rudolf

153, 161, 323

392

Widajewicz Stanisław
Wierzbicki Zenon
Wilczek Rudolf

286

392

237, 255

Wilhelm II Hohenzollern, cesarz Niemiec
Wisznewskij Wasilij

330

Wiszniewski Wacław

243, 392,

Witkiewicz Witold
Wittlin Józef

124

Władysław II Jagiełło, król Polski

13

Włodkówna (Włodek) Jadwiga (zob. Sanojcowa
Jadwiga) 112, 129, 133, 157
Wojciechowski Tadeusz

35, 59, 63

Wojejkow Aleksander

132

Wojtowicz Władysław

288, 330, 331, 334
288

Woźniakówna Maria

196
392

Woźnowski Mieczysław
Wójcik Mieczysław
Wuttke Gustaw
Wyszyński Otton

286

140
402

Zilber Grigorij 330, 331

Zirkel Ferdynand

23

Wołłosowicz Stanisław

Zierhofferowa Małgorzata (zob. Schellenberg
Małgorzata)
Zinkiewicz Włodzimierz
433

159

Wolnikówna Jadwiga

49, 134, 286, 322, 432

129, 133, 286, 297, 399

298, 342, 347, 392,

34, 36, 69

Zuber Rudolf 36, 63, 65, 66, 70, 93, 98, 105,
109, 157, 170, 176, 241, 246, 331
Zuber Stanisław

297

Zwoliński Tadeusz
Zych Stanisław
Zych Władysław
Zyśko Adam

263

159, 343, 433
158, 161

392

Ż
Żaczkówna Jadwiga
Żaruk Aleksander

288
230, 298,

Żmurko Wawrzyniec 43
Żuławski Julian

23

Żużewicz Józef

129, 396
Indeks sporządził Michał Plaza

446

