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Wstęp
Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim ma najdłuższą tradycję w kraju, bo sięgającą jeszcze XV wieku. W 1849 r. poeta i geograf Wincenty Pol założył pierwszą na naszych ziemiach Katedrę Geografii. Była to
równocześnie druga – po Berlinie – placówka geograficzna na świecie.
Początkowo geografia mieściła się w różnych obiektach uniwersyteckich.
Dopiero na początku lat dwudziestych XX w. Ludomir Sawicki, twórca
nowoczesnego Instytutu Geograficznego, doprowadził do tego, że nasi
poprzednicy mogli się wprowadzić do własnego obiektu. Mieścił się on
tzw. Starym Arsenale króla Władysława IV, zlokalizowanym u stóp Wawelu, przy ulicy Grodzkiej 64. W budynku tym Instytut pozostawał do końca
czerwca 2005 r. W dniu 1 lipca tego roku na podstawie decyzji Senatu
UJ i Rektora prof. Franciszka Ziejki Instytutowi przekazano nowoczesny
obiekt, zlokalizowany na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Stworzyło to szerokie perspektywy do zintensyfikowania działalności badawczej i dydaktycznej, których realizacja w poprzednim miejscu – głównie ze względów lokalowych – nie była możliwa.
W związku z rozpoczęciem nowego etapu w dziejach Instytut wydał
w 2006 r. informator pt. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, który wykraczał merytorycznie poza publikacje tego
typu, choćby ze względu na szeroko potraktowaną historię geografii na
Uniwersytecie Jagiellońskim czy prezentację opracowań monograficznych pracowników Instytutu. Całość wydawnictwa wzbogacona jest materiałami archiwalnymi, a także współczesnymi fotografiami.
Instytut rozwija się bardzo dynamicznie; pracownicy zdobywają kolejne stopnie i tytuły naukowe, zachodzą zmiany w strukturze organizacyjnej. Pojawiają się nowe problemy badawcze, wydawane są kolejne
monografie i czasopisma. Informacje zawarte w drukowanym wydawnictwie mają już charakter archiwalnego dokumentu. Od 2008 r. informator
jest systematycznie unacześniany i ukazuje się w wersji elektronicznej na
stronie instytutowej www.geo.uj.edu.pl.
Niniejsza publikacja ma spełniać następujące zadania:
– przedstawić ofertę dydaktyczną, skierowaną do młodych ludzi w kraju i z zagranicy,
– przedstawić ofertę badawczą, skierowaną do wszystkich zainteresowanych instytucji państwowych, samorządowych i placówek naukowych,
– przypomnieć Czytelnikowi wielowiekową tradycję geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim,
– zaprezentować dorobek naukowy geografów uniwersyteckich w ciągu kilku wieków,
www.geo.uj.edu.pl
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–
–
–

zaprezentować dorobek wydawniczy,
przedstawić strukturę organizacyjną oraz osiągnięcia poszczególnych jednostek naukowo-badawczych,
zaprezentować współcześnie realizowane przez pracowników Instytutu projekty badawcze: krajowe i międzynarodowe.

Mamy nadzieję, że przedstawiona urozmaicona oferta dydaktyczna
i badawcza Instytutu stanowić może wystarczającą podstawę do podjęcia
przez Państwa właściwej decyzji odnośnie wyboru studiów licencjackich,
magisterskich czy doktoranckich, a także do współpracy naukowo-badawczej.
Maria Baścik i Antoni Jackowski
Kraków, 28 lutego 2013 r.
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Studia

Studia Stacjonarne – Geografia
Celem kształcenia studentów geografii jest wszechstronne rozwijanie
umiejętności krytycznego myślenia i twórczego działania dotyczącego
funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno gospodarczego
w różnej skali przestrzennej. Studia na kierunku geografia mają charakter
trójstopniowy, obejmując studia licencjackie, magisterskie oraz studia
doktoranckie. Odbywają się one według programów o wysokim stopniu
zindywidualizowania. Każdy student posiada opiekuna naukowego i realizuje: przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów na danym
roku, przedmioty obligatoryjne dla danej specjalności oraz przedmioty
do wyboru.
Studia licencjackie (I. stopnia) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem
tytułu licencjata geografii w jednej z czterech specjalności: (1) geografia fizyczna, (2) geografia społeczno-ekonomiczna, (3) gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, oraz (4) turystyka. Dwuletnie studia magisterskie
(II stopnia) obejmują sześć specjalności: Meteorologia, klimatologia i hydrologia, Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego,
Geografia społeczno-ekonomiczna, Gospodarka przestrzenna i rozwój
regionalny, Turystyka oraz Systemy informacji geograficznej. O przyjęcie
na studia magisterskie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów.
Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością geografia
fizyczna jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego zarówno
w przestrzeni, jak i w czasie. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich
stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian, jak również
prowadzenia działalności edukacyjnej. Jest przygotowany do podjęcia
pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, osłoną hydrometeorologiczną, działalnością w administracji lokalnej
i państwowej zajmujących się fizjografią oraz w instytucjach oświatowych i naukowych.
Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością geografia
społeczno-ekonomiczna dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym, łącząc w sposób kompleksowy
wiedzę o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz
interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej. Wiedza i umiejętności
nabyte w toku studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy
w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach, których profil działalności jest związany z zarządzaniem i kształtowaniem środowiska, wykorzystaniem informacji przestrzennych, promocją, badaniami rynkowymi.
Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonowww.geo.uj.edu.pl
www.geo.uj.edu.pl
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micznych występujących w środowisku geograficznym ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki planowania przestrzennego i rozwoju
regionalnego. Posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych
z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji
geograficznej. Wiedza i umiejętności nabyte w toku studiów pozwalają
absolwentowi na podejmowanie pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów administracji samorządowej i rządowej wszystkich
szczebli, agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, administracją, rozwojem regionalnym, a także pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością turystyka,
dysponuje wiedzą geograficzną oraz umiejętnościami organizacji turystyki i wypoczynku, a także zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Posiada wiedzę humanistyczną, pozwalającą na rozpoznanie potrzeb
człowieka w zakresie turystyki i rekreacji oraz wiedzę ekonomiczną,
umożliwiającą mu podejmowanie działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, administracji rządowej
i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki.
Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością systemy
informacji geograficznej (GIS) będzie dysponować wiedzą teoretyczną
z geografii i GIS oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie ich zastosowań. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać programy GIS do
rozwiązywania problemów badawczych z dziedziny geografii, jak również zarządzać danymi o charakterze geograficznym (przestrzennym)
z zastosowaniem oprogramowania GIS i znajomością wytycznych obowiązujących w Unii Europejskiej (SDI, INSPIRE). To otwiera mu możliwości zatrudnienia w instytucjach państwowych, samorządowych i w sektorze firm prywatnych – wszędzie tam gdzie istnieje zapotrzebowanie
na obsługę aplikacji komputerowych przeznaczonych do gromadzenia,
przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych.
Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych, absolwenci studiów magisterskich poszczególnych specjalności mogą uzyskać
uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii lub przyrody.
Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich
dr hab. Jarosław Balon
pok. L 0.11, tel. 12 664 67 70; 12 664 52 83
e-mail: jaroslaw.balon@uj.edu.pl
Sekretariat studiów
mgr Anna Strzelec
pok. L. 0.10, tel. 12 64 52 43; fax: 664 53 86
e-mail: astrzelec@geo.uj.edu.pl; studiadzienne@geo.uj.edu.pl
Aleksandra Lelek
pok. L. 0.10, tel. 12 664 52 46
e-mail: a.lelek@geo.uj.edu.pl
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Studia Stacjonarne – Biologia i Geografia
Celem kształcenia na kierunku biologiczno-geograficznym jest gruntowne przygotowanie absolwentów w dziedzinie nauk o środowisku: biologii i geografii. Znajomość metod oceny i waloryzacji środowiska, stopnia
jego degradacji, metod monitoringu i zasad planowania przestrzennego
umożliwia zatrudnienie absolwentów w instytucjach naukowych, organach administracji państwowej i samorządowej, parkach narodowych,
laboratoriach zakładów przemysłowych i inspektoratach ochrony środowiska oraz fundacjach ochrony przyrody.
Studia realizowane są w systemie dwustopniowym. Pierwszy stopień,
to studia zawodowe licencjackie, po ukończeniu których studenci otrzymują dyplom licencjata. Istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w zakresie biologii lub geografii.
Program studiów w zakresie geografii obejmuje zagadnienia z zakresu: geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geoekologii, gleboznawstwa
i geografii gleb oraz systemów informacji geograficznej. Praca magisterska może dotyczyć zarówno ww. dyscyplin, zagadnień z ich pogranicza,
jak również społeczno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Za program studiów magisterskich uzupełniających i jego realizację odpowiedzialne są odpowiednio: Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej lub Instytut Nauk o Środowisku, w zależności
od wybranej specjalności magisterskiej.
Zaliczenie dodatkowego bloku przedmiotów dydaktycznych daje
absolwentowi uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych,
gimnazjach i liceach: biologii, geografii lub przyrody (w zależności od
uzyskanych kwalifikacji).
Kierownik studiów
dr hab. Maria Niklińska (biologia)
pok. 2.1.4, tel. 12 664 51 30
e-mail: maria.niklinska@uj.edu.pl
dr hab. Jarosław Balon (specjalności geograficzne – studia II stopnia)
pok. L. 0.11, tel. 12 664 67 70; 12 664 52 83
e-mail: jaroslaw.balon@uj.edu.pl
Sekretariat studiów
mgr Małgorzata Biel
pok. L. 1.10, tel. 12 664 51 24
e-mail: studia.biolgeo@uj.edu.pl

www.geo.uj.edu.pl
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Studia Niestacjonarne – Geografia
Specjalności:
Geografia fizyczna oraz Gospodarka przestrzenna
Cele kształcenia studentów geografii w toku magisterskich studiów niestacjonarnych są analogiczne, jak w przypadku studiów stacjonarnych;
podobne jest też przygotowanie ich absolwentów do pracy zawodowej.
Studia te są realizowane w dwóch etapach: trzyletnie studia licencjackie
i dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Zajęcia mają charakter
wykładów, konwersatoriów, seminariów, pracowni, laboratoriów, ćwiczeń kameralnych oraz terenowych (regionalnych i przedmiotowych).
Inna jest jednak struktura programu.
Pierwsze trzy lata mają jednolity program kursów i kończą się egzaminem licencjackim. Na studiach magisterskich studentom oferowane
są odrębne zestawy kursów, realizowane dla osób, które zgłosiły się na
specjalizacje z geografii fizycznej lub gospodarki przestrzennej.
Zajęcia odbywają się w czasie sobotnio-niedzielnych zjazdów dwa
razy na miesiąc od początku października do końca czerwca. Studia niestacjonarne są odpłatne.
Kierownik studiów
prof. dr hab. Zygmunt Górka
pok. 3.38, L. 0.13, tel. 12 664 53 19; 12 664 52 44
e-mail: z.gorka@geo.uj.edu.pl
Sekretariat studiów
mgr inż. Elżbieta Tarkowska
pok. L. 0.13, tel. 12 664 52 44
e.mail: etarkowska@geo.uj.edu.pl; zsekret@geo.uj.edu.pl

Turystyka
Celem studiów na kierunku geografia, specjalność turystyka jest kształcenie specjalistów z zakresu geografii oraz szeroko pojętej gospodarki
turystycznej, posiadających wiedzę geograficzną oraz umiejętności w zakresie organizacji turystyki i wypoczynku, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi oraz sektorem turystycznym na różnych szczeblach
administracji samorządowej.
Absolwenci studiów są przygotowani do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych sektora usług turystycznych, samorządach regionalnych i lokalnych, a także organizacjach turystycznych; mogą pracować
również jako nauczyciele geografii na wszystkich poziomach nauczania
(po zaliczeniu odpowiednich zajęć pedagogicznych) oraz jako nauczyciele w policealnych szkołach turystycznych.
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Studia na specjalności turystyka są dwustopniowe. Składają się na nie:
trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) oraz dwuletnie studia II stopnia
(magisterskie). Program studiów I stopnia obejmuje kursy ogólne, kursy
z zakresu różnych dyscyplin nauk geograficznych, kursy regionalne oraz
kursy związane ze specjalnością studiów (np. Geografia turyzmu, Turystyka międzynarodowa, Gospodarka turystyczna). Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym. Program studiów II stopnia przewiduje
przede wszystkim kursy specjalistyczne oraz seminarium magisterskie,
w trakcie którego student przygotowuje pracę magisterską. O przyjęcie na
studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I stopnia
(licencjackie) na kierunku geografia lub kierunkach pokrewnych ze specjalnością studiów
Zajęcia na niestacjonarnych studiach o specjalności turystyka odbywają
się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów. Część kursów realizowana
jest w formie zajęć terenowych. Studia niestacjonarne są płatne.
Kierownik studiów I stopnia
dr Robert Faracik
pok. 3.04, tel. 12 664 52 91
e-mail: robert.faracik@uj.edu.pl
Kierownik studiów II stopnia
prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
pok. 3.02, tel. 12 664 52 88
e-mail: w.kurek@interia.pl
Sekretariat studiów
mgr Anna Wilk
pok. L. 0.13, tel. 12 664 52 45
e-mail: turystyka@geo.uj.edu.pl
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Studia Doktoranckie
Studia doktoranckie o statusie studiów stacjonarnych utworzono w Instytutcie Geografii UJ w 1996 r. O przyjęcie na studia doktoranckie mogą
ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany za granicą. Studia trwają cztery lata.
W procedurze rekrutacji (www.rekrutacja.uj.edu.pl) uwzględnia się
następujące kryteria kwalifikacyjne: ocenę ukończenia studiów wyższych,
średnią ocen z kursów zaliczonych w toku studiów, ocenę rozmowy kwalifikacyjnej oraz dorobek naukowy. Studia doktoranckie prowadzone w
Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografii. Prace doktorskie uwzględniają tematykę w zakresie geografii fizycznej (geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia fizyczna z geoekologią,
hydrologia, klimatologia) oraz geografii społeczno-ekonomicznej (geografia ludności, osadnictwa i rolnictwa, geografia miast, geografia religii,
geografia turyzmu i gospodarki uzdrowiskowej, metody ilościowe, rozwój regionalny), a także systemów informacji geograficznej, kartografii
i teledetekcji.
Program studiów przewiduje (www.geo.uj.edu.pl):
– wykłady tematyczne prowadzone w Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej,
– seminarium z filozofii przyrody lub konwersatorium z ekonomii,
– lektorat z języka nowożytnego,
– seminarium prowadzone przez opiekuna naukowego,
– udział w zebraniach naukowych, seminariach, warsztatach,
– badania własne.
Co roku doktorant składa pisemne sprawozdanie wykazujące jego aktywność naukowo badawczą, dydaktyczną oraz organizacyjną.
Absolwent studiów doktoranckich:
– posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, umiejętności posługiwania się technikami i metodami
gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej,
– wykazuje opanowanie warsztatu badawczego, jest przygotowany do
prowadzenia prac naukowych, posiada umiejętność formułowania
i rozwiązywania problemów badawczych,
– jest przygotowany do pracy w szkołach wyższych, jednostkach naukowo-badawczych, ochrony i kształtowania środowiska, osłony hydrometeorologicznej, samorządach lokalnych i regionalnych, jednostkach administracji państwowej oraz podmiotach gospodarczych
zajmujących się gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym,
– jest kompetentny w zarządzaniu środowiskiem.
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Szczególnie uzdolnieni doktoranci mogą ubiegać się o stypendium
doktoranckie, które jest przyznawane na jeden rok akademicki. Od
2011 r. doktoranci mogą starać się, oprócz stypendium doktoranckiego, o zwiększenie do stypendium. Od roku akademickiego 2006/2007
istnieje również możliwość uzyskania z funduszu pomocy materialnej
stypendiów dla najlepszych doktorantów (dawne naukowe), typu socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz
jednorazowej zapomogi. Doktorantów pobierających stypendium doktoranckie obowiązuje prowadzenie zajęć dydaktycznych w liczbie nie
przekraczającej 90 godzin w ciągu roku oraz udział w pracach organizacyjnych w IGiGP UJ. Doktoranci nie pobierający stypendium zaangażowani są w prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych
w mniejszym wymiarze godzin.
W roku akademickim 2012/2013 na Studiach Doktoranckich kształci
się 123 doktorantów (stan na 31.12.2012). W latach 2000–2012 stopień
doktora uzyskało 78 osób.
Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Andrzej Zborowski
pok. 3.49, tel. 12 664 53 16
e-mail: andrzej.zborowski@uj.edu.pl
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Studia Podyplomowe
Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
UNIGIS to międzynarodowa sieć uniwersytetów, oferująca studia z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS) metodą nauki na odległość:
http://www.unigis.net. Z inicjatywy Wojciecha Widackiego, w ramach tej
sieci, od 2004 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są dwuletnie studia podyplomowe (http://www.unigis.uj.edu.pl), we współpracy
z Uniwersytetem Parisa-Lodrona w Salzburgu. Studia te powstały z myślą
o osobach, które zdobyły wykształcenie magisterskie bądź licencjackie
w dziedzinie nauk przyrodniczych lub technicznych i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie systemów informacji geograficznej.
Materiały dydaktyczne w języku angielskim, przygotowane przez
międzynarodowy zespół specjalistów, są udostępniane za pomocą platformy e-learningowej Blackboard administrowanej przez Uniwersytet
w Salzburgu. Komunikacja z nauczycielami odbywa się w języku polskim
lub angielskim. Oprócz nauki na odległość dwa razy w roku organizowane są dwudniowe warsztaty w Krakowie. W programie studiów uwzględniono takie zagadnienia jak: modele i struktura danych przestrzennych,
źródła i pozyskiwanie danych, bazy danych geograficznych, statystyka
przestrzenna, infrastruktury informacji przestrzennej, analiza geograficzna, wizualizacja i kartografia, organizacja i zarządzanie projektami
GIS. W czasie studiów słuchacze otrzymują czasowe licencje oprogramowania ArcGIS, Erdas Imagine oraz Idrisi. Zakończenie studiów uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tytułu Master of Science Uniwersytetu
w Salzburgu.
Kierownik studiów
dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
p. 3.40, tel. 12 664 52 99
e-mail: jkozak@gis.geo.uj.edu.pl
Koordynator studiów
mgr Aneta Szablowska-Midor
p. 3.46, tel. 12 664 53 01
e-mail: aszablowska@gis.geo.uj.edu.pl; unigis@gis.geo.uj.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Anna Szukalska
p. 3.46, tel. 12 664 53 01
e-mail: aszukalska@gis.geo.uj.edu.pl; unigis@gis.geo.uj.edu.pl
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Studia Podyplomowe
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
Tematyka SP dotyczy rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
delimitacji tych obszarów, informacji przestrzennej w zarządzaniu rewitalizacją, społecznych aspektów rewitalizacji, instrumentów i metod finansowania rewitalizacji miast oraz technik zarządczych. Celem studiów
jest wykształcenie wysokiej klasy koordynatorów i zarządców obszarów
rewitalizacji o unikalnej wiedzy i umiejętnościach praktycznych kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych zgodnie z międzynarodowymi
standardami w zakresie:
– instrumentów prawnych, zarządczych i finansowych rewitalizacji,
– metod delimitacji obszaru rewitalizacji i służącego do tego oprogramowania, w tym GIS,
– aktywizacji społecznej na obszarach rewitalizacji,
– organizacji partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-publicznych.
Studia podyplomowe są wspólną inicjatywą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zajęcia – oprócz tradycyjnych zjazdów w Krakowie i Warszawie – odbywają się w polskich
miastach przodujących w rewitalizacji oraz za pośrednictwem platformy
e-learningowej. Studia są efektem projektu Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników urzędów
małych i średnich miast, w których wiedza na temat rewitalizacji oraz
wymiana doświadczeń z innymi praktykami są trudno dostępne. Dobre przygotowanie merytoryczne kadr samorządowych jest warunkiem
zwiększenia skali działań rewitalizacyjnych i poprawy jakości życia w naszych miastach.
Kierownictwo studiów
prof. dr hab. Marek Bryx (SGH)
prof. dr hab. Bolesław Domański (UJ)
pok. 3.28, ul. Gronostajowa 7
tel.: 12 664 53 35, e-mail: boleslaw.domanski@uj.edu.pl
Kierownik Projektu
dr Aleksandra Jadach-Sepioło (SGH)
02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 6/8 p. 120 (budynek M)
tel. 22 564 92 29, e-mail: rewitalizacja@sgh.waw.pl
www: http://rewitalizacja.sgh.waw.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Kinga Czenczek (SGH)
tel. 22 564 92 29, rewitalizacja@sgh.waw.pl
mgr Arkadiusz Kocaj (UJ)
tel. 12 664 53 33, arkadiusz.kocaj@uj.edu.pl
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Pracownie
i laboratoria

Pracownia Dydaktyki Geografii
W okresie międzywojennym dydaktyka geografii prowadzona była w ramach Studium Pedagogicznego UJ powołanego w 1925 r. Zlecone wykłady z dydaktyki geografii w Instytucie prowadziła Stanisława Niemcówna –
autorka skryptów i podręczników z tego zakresu. Z początkiem lat 50. XX
w. wszyscy studenci objęci byli przygotowaniem do pracy jako nauczyciele. Wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania geografii prowadziła
dr Irena Ormicka. W 1975 r. został utworzony Zakład Metodyki Geografii,
a w 1984 r. powołano w jego miejsce Pracownię Dydaktyki Geografii. Kierownikami Pracowni byli w latach: 1992–2001 – prof. dr hab. Adam Jelonek, 2001–2006 – dr Jerzy Adamus, 2006–2011 – dr Małgorzata Pietrzak.
Decyzją Rady Wydziału BiNoZ zlikwidowano Pracownię i utworzono Wydziałowe Centrum Dydaktyki, w ramach którego geografowie, geolodzy,
biolodzy uzyskują kwalifikacje w zakresie dydaktyk szczegółowych.
Współcześnie w dydaktyce geografii wyłaniają się następujące nurty
badawcze:
– modele edukacji geograficznej, treści kształcenia i koncepcje programów nauczania geografii, kształcenie kandydatów na nauczycieli
geografii,
– cele, treści i nowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu geografii
na różnych poziomach (wykorzystanie ICT i GIS),
– strategie i metodyka nauczania geografii w społeczeństwie informacyjnym.
Pracownicy zespołu dydaktycznego włączają się w przedsięwzięcia
popularyzujące wiedzę geograficzną działając w „Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk” przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Pracownicy organizują na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ zajęcia upowszechniające
osiągnięcia naukowe wśród uczniów krakowskich szkół.
dr Małgorzata Pietrzak
Stanowisko: starszy wykładowca
Specjalność: dydaktyka geografii, geomorfologia, GIS
Zainteresowania badawcze: prehistoryczne i historyczne przemiany rzeźby terenu
wskutek działalności człowieka, rola nauczania geografii w społeczeństwie informacyjnym, zastosowanie GIS w badaniach przemian krajobrazu.
pok. 3.19, ul. Gronostajowa 7
tel.: 12 664 52 98
e-mail: malgorzata.pietrzak@uj.edu.pl
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Laboratoria geomorfologiczne
Zespół laboratoriów geomorfologicznych jest wyposażony w specjalistyczny
sprzęt do prac terenowych i laboratoryjnych umożliwiający realizację badań
z zakresu geomorfologii historycznej, geomorfologii dynamicznej, sedymentologii oraz dendrochronologii. Wyposażenie to pozwala na wykonanie
analiz m.in.: uziarnienia osadów (metoda laserowa, sitowa i areometryczna), zawartości węglanów i substancji organicznej, stopnia obróbki, kształtu
i zmatowienia ziaren kwarcowych, a także badanie procesów kriogenicznych, wietrzenia mrozowego i analiz dendrogeomorfologicznych. Wyposażenie obejmuje również wysokiej jakości analizator laserowy, mikroskop
z zestawem do automatycznej wizualizacji i analizy kształtu ziarna, mikroskopy biologiczne i stereoskopowe, oprogramowanie do analiz dendrogeomorfologicznych (WinCELL, WinDENDRO, LINTAB z TSAPWin), a także
sprzęt do badań terenowych, umożliwiający pobór i przygotowanie osadów
i prób drewna do szczegółowych analiz laboratoryjnych. Opiekunem naukowym laboratorium jest prof. Kazimierz Krzemień
(kazimierz.krzemien@uj.edu.pl.)
Mariusz Boniecki, mgr, specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia, badania osadów czwartorzędowych
Realizowane zadania: badania terenowe i prace laboratoryjne
pok. 0.37, tel. 12 664 54 44
e-mail: mariusz.boniecki@uj.edu.pl

Laboratorium hydrochemiczne
Laboratorium hydrochemiczne jest jednostką instytutową, która wykonuje
badania wód powierzchniowych, podziemnych i opadowych. Są to oznaczenia cech fizycznych wody, jak i analizy podstawowego składu chemicznego wód w zakresie chemii nieorganicznej. Wyposażenie laboratorium:
stacjonarne oraz terenowe wielofunkcyjne mierniki ELMETRON CX 742,
CX 401, CPC 401; WTW Multi 350i; Ponsel Acteon 3000 z Sondą Aquaclip
100; autosamplery Teledyne ISCO 6712 (pobór prób wody). Poza sprzętem
niezbędnym do wykonania podstawowych analiz metodami klasycznymi
laboratorium posiada system chromatografii jonowej DIONEX ICS-2000
RFIC, który umożliwia jednoczesne oznaczenie anionów i kationów: wapnia, magnezu, sodu, potasu, litu, wodorowęglanów, siarczanów, chlorków,
fluorków, bromków oraz biogenów: amonu, azotynów, azotanów, ortofosforanów. Opiekunem naukowym laboratorium jest dr Mirosław Żelazny
(miroslaw.zelazny@uj.edu.pl)
Łukasz Jelonkiewicz, mgr, samodzielny chemik
Specjalność: chemia sądowa
Realizowane zadania: Wykonywanie analiz wód naturalnych oraz ścieków na potrzeby prac badawczych, pomoc w zajęciach dydaktycznych z zakresu hydrochemii, pomoc przy realizacji prac licencjackich i magisterskich o tematyce związanej
z chemizmem wód.
pok. 0.20, 0.24; tel. 12 664 52 48, 12 664 54 32
e-mail: lukasz.jelonkiewicz@uj.edu.pl
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Laboratorium badania gleb
Laboratorium stanowi integralną część Zakładu Gleboznawstwa i Geografii
Gleb. Prowadzone są badania właściwości gleb takie jak: odczyn, uziarnienie, zawartość węgla i materii organicznej, zawartość węglanów,
zawartość pedogenicznych form żelaza, glinu, krzemu i manganu oraz
analizy z zakresu mikromorfologii gleby (obserwacje pod mikroskopem
polaryzacyjnym). Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt
analityczny oraz posiada aparaturę pozwalającą na separację frakcji
ilastej z gleb i osadów. Opiekunem naukowym laboratorium jest dr hab.
Marek Drewnik (marek.drewnik@uj.edu.pl).
Mateusz Stolarczyk, mgr, samodzielny chemik
Specjalność: chemia gleby
Realizowane zadania: badania terenowe i prace analityczne
pok. 0.52; tel. 12 664 54 43
e-mail: mateusz.stolarczyk@uj.edu.pl

Laboratorium systemów informacji
geograficznej (GIS)
Laboratorium GIS powstało w Instytucie Geografii UJ w 1996 r. dzięki staraniom Wojciecha Widackiego – ówczesnego kierownika Pracowni GIS.
Było to pierwsze tego typu laboratorium w instytutach geograficznych
w Polsce. Zostało wyposażone w komputery oraz oprogramowanie GIS
ze środków projektu Tempus „Applications of GIS in Environmental
Studies”, realizowanego we współpracy z uniwersytetami w Salzburgu
i Manchesterze.
Obecne Laboratorium GIS im. Wojciecha Widackiego, znajduje się w
sali 1.24 i liczy 16 komputerów. Posiada najbardziej zaawansowane oprogramowanie z zakresu GIS oraz teledetekcji, m.in. ArcGIS, Erdas Imagine
oraz Idrisi Taiga.
W laboratorium odbywają się przede wszystkim ćwiczenia z zaawansowanych kursów GIS. Za organizację pracy odpowiedzialny jest mgr Bartosz
Załuski (bzaluski@gis.geo.uj.edu.pl).
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Pracownie komputerowe
Historia pracowni komputerowej w IGiGP UJ sięga roku 1989, kiedy to
w styczniu zakupiono pierwszy mikrokomputer typu IBM AT 286. Opiekował się nim Antoni Dobija, który był głównym inicjatorem działań
zmierzających do poszerzenia sprzętowej bazy Instytutu. Pracownia
Komputerowa IG UJ została powołana przez Dyrekcję Instytutu 6 grudnia
1991 r. jako pracownia o charakterze usługowym. Istotnym wydarzeniem
było uruchomienie sieci wewnętrznej i połączenie jej z siecią zewnętrzną, a poprzez nią – z Internetem w 1995 r. Po przeprowadzce Instytutu
do nowego budynku przy ul. Gronostajowej 7 (2005 r.) funkcjonują dwie
pracownie swobodnego dostępu dla studentów liczące łącznie 40 stanowisk. Za organizację pracy odpowiedzialna jest mgr Elżbieta Tarkowska
(elzbieta.tarkowska@uj.edu.pl).
Magistranci mogą także korzystać ze sprzętu komputerowego w sześciu
pracowniach magisterskich, a doktoranci – ze sprzętu w 11 pracowniach
doktoranckich.
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Międzynarodowe programy edukacyjne
Studenci i doktoranci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
mają możliwość odbywania części studiów lub staży w innych ośrodkach
akademickich w kraju i za granicą.
Program MOST umożliwia studentom realizację części studiów w innej
krajowej uczelni. Z zakresu geografii w programie uczestniczy 12 uczelni,
które oferują łącznie ok. 100 miejsc dla polskich studentów zainteresowanych studiowaniem geografii, przez 1 semestr lub cały rok akademicki,
w innej polskiej uczelni. Program MOST jest wzorowany na europejskim
programie wymiany studentów i kadry dydaktycznej LLP ERASMUS.
Uniwersytet Jagielloński uczestniczy programie LLP ERASMUS (wcześniej ERASMUS-SOCRATES) od 1998 r. Obecnie umowy podpisane w dziedzinie geografii w ramach programu ERASMUS oferują studentom i doktorantom IGiGP UJ 71 miejsc w 34 ośrodkach akademickich mieszczących
się w 19 krajach europejskich (Austria, Chorwacja, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).
W ramach programu LLP Erasmus studenci mają możliwość starania
się o stypendium na realizację praktyki zawodowej za granicą. Rekrutacją dla studentów Wydziału BiNoZ zajmuje się Centrum Innowacyjnego
Rozwoju Społeczeństwa (CIRS). www.cirs.pl
Wymianę studentów i doktorantów w ramach programu CEEPUS
umożliwia sieć uniwersytecka Applied Geoinformatics (CEE GIS), w skład
której wchodzi Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz
10 innych ośrodków uniwersyteckich z 8 krajów (Austria, Republika Czeska, Serbia, Węgry, Rumunia, Polska, Chorwacja, Bułgaria) prowadzących
badania i realizujących program dydaktyczny w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. W ramach programu CEEPUS IGiGP UJ jest także
partnerem w sieci GEOREGNET, w ramach której współpracuje z 15 innymi ośrodkami uniwersyteckimi z 9 krajów (Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Serbia, Rumunia).
Sieć GEOREGNET zacieśnia współpracę naukową i edukacyjną ośrodków
partnerskich w zakresie geografii ekonomicznej i problematyki rozwoju
regionalnego poprzez wymianę kadry, studentów i doktorantów.
Uniwersytet Jagielloński uczestniczy także aktualnie w kilku projektach w ramach programu ERASMUS MUNDUS (ERANET-MUNDUS
www.eranetmundus.ub.edu, EMERGE emerge.uaic.ro, Animo Chevere!
www.animo-chevere.eu), co stwarza studentom możliwość pozyskiwania stypendia na realizację studiów w krajach nie należących do UE.
Poza przedstawionymi powyżej programami wymiany Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przyjmuje corocznie kilku studentów i doktorantów uczelni zagranicznych na staże naukowe. Bezpośrednia współpraca naukowa jednostek IGiGP UJ z zagranicznymi ośrodkami
naukowymi stwarza podobne możliwości pobytu w celach naukowych
za granicą słuchaczom studiów doktoranckich, jak również studentom
drugiego stopnia kształcenia.
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Studenci i doktoranci IGiGP UJ mają możliwość korzystania z szerokiej oferty wyjazdowej i stypendialnej innych instytucji krajowych
i zagranicznych. Aby ułatwić dostęp do informacji o dodatkowych możliwościach kształcenia, realizowania celów naukowych, przygotowania
do kariery zawodowej oraz zewnętrznych źródłach finansowania edukacji stworzono w IGiGP stanowisko Koordynatora do spraw projektów
i współpracy międzynarodowej.
Koordynator programów
Katarzyna Rotter-Jarzębińska, mgr, starszy specjalista ds. administracyjnych
Specjalność: geografia turyzmu, zarządzanie i marketing, zarządzanie badaniami
naukowymi
pok. 3.43, tel. 12 664 53 03
e-mail: katarzyna.rotter@uj.edu.pl
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Koło Geografów
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Koło Geografów UJ

im. Ludomira Sawickiego
http://kolo.geo.uj.edu.pl/
Koło Geografów Młodzieży UJ powstało 20 listopada 1881 r. Od początku
związane było z Katedrą, później z Instytutem Geografii, dużo wnosząc
w jego prace. W owym czasie wykłady z geografii odbywały się w ramach Wydziału Filozoficznego. Jako że do 1890 r. brak było rządowego
seminarium z geografii, Koło wypełniało tę lukę. Przeważała działalność
dydaktyczna: odczyty, seminaria, wycieczki. W 1890 r. Koło zawiesiło
działalność.
Reaktywacja nastąpiła w 1915 r. za przyczyną Ludomira Sawickiego.
Zaczął się „złoty okres” w działalności Koła Geografów Uczniów UJ. Przy
udziale pracowników Instytutu rozwijała się działalność naukowa, czego
wyrazem były liczne odczyty na zebraniach naukowych oraz wydawane
publikacje. Przykładem badań przeprowadzonych przez KGU UJ jest Atlas
Jezior Tatrzańskich Józefa Szaflarskiego. Istniała również współpraca z Polskim Towarzystwem Geograficznym i „Wiadomościami Geograficznymi”.
Działały liczne sekcje, np. kartograficzna, fotograficzna. Organizowano
repetytoria, m.in. z kartografii, a także rozwinięto działalność społeczną
(pomoc dla biednych studentów). Ważna była również funkcja towarzyska: herbatki, wieczorki satyryczne i „pląsy geograficzne”. Odbywały się
liczne wycieczki zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
Po wojnie w 1945 r. wznowił działalność Instytut Geografii, a wraz
z nim Koło Geografów Uczniów UJ. Jeszcze do końca lat 40. Koło pracowało w dobrym przedwojennym stylu (działalność zapomogowa, naukowa, wydawnicza, towarzyska oraz wycieczkowa). W 1950 r. zlikwidowano KGU UJ (podobnie jak inne koła naukowe) i powołano na nowo przy
Zrzeszeniu Studentów Polski. Nie spełniało ono jednak swoich funkcji
i w 1956 r. zawieszono jego działalność.
Reaktywacja KG UJ nastąpiła w 1959 r., a w 1964 r. Koło przyjęło za patrona Ludomira Sawickiego. W latach 60. i 70. XX w. Koło Geografów
UJ prowadziło liczne, stojące na wysokim poziomie badania, organizowało obozy naukowe, złazy, a także wyprawy zagraniczne, m.in. do
Gruzji, Australii i północnej Afryki. Prężnie działały sekcje: geomorfologiczna, hydrograficzna, klimatologiczna i ekonomiczna. Jesienią 1981
r. zorganizowano jubileuszowy zjazd członków Koła z okazji stulecia
jego istnienia. Odbyła się uroczysta sesja, na którą zostali zaproszeni
byli Członkowie Koła, a także przedstawiciele wszystkich kół geografów
w Polsce. Odbył się również tradycyjny Bal Geografów, tym razem w specjalnie uroczystej oprawie. Z okazji Jubileuszu wydano okolicznościowe
publikacje, w których przedstawiono historię Koła i jego dorobek, wykaz
działających sekcji, a także spis członków Koła w poszczególnych latach.
Stan wojenny przytłumił działalność Koła. Pod koniec lat 80. odrodziło
się ono już zmienione. Przestały istnieć działające od kilkudziesięciu lat
sekcje, w zamian pojawiły się nowe, m.in. górska i ekologiczna. Zmiana
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zasad oraz podejścia młodzieży do studiowania po 1990 r. zmniejszyły
intensywność badań na rzecz większej liczby wypraw i kontaktów międzynarodowych.
Przez cały czas swego istnienia Koło czynnie brało udział w ogólnopolskich zjazdach studenckich kół geografów; kilka razy było też ich
organizatorem (ostatni raz w 2010 r.). Na zjazdach prezentowana była
działalność naukowa, za którą członkowie Koła bardzo często byli nagradzani najwyższymi laurami. W Krakowie przez kilka lat działał Komitet
Koordynacyjny Studenckich Kół Naukowych w Polsce.
Opiekunami Koła było wielu znamienitych geografów krakowskich,
m.in.: Franciszek Czerny-Schwarzenberg, Ludomir Sawicki, Jerzy Smoleński, Eugeniusz Romer, Mieczysław Klimaszewski, Ludwik Kaszowski,
Bolesław Domański, a obecnie – Mirosław Żelazny.
Dziś KGUJ oprócz pełnienia funkcji towarzyskiej i edukacyjnej, wspomaga aktywnych studentów w działalności naukowej, organizuje wycieczki, wyprawy krajowe i zagraniczne, wymiany międzynarodowe w ramach European Geography Association oraz bierze udział w działalności
Instytutu.
W 2006 r. Koło Geografów UJ obchodziło 125-lecie swojego istnienia. W ramach jubileuszu zorganizowana została konferencja Przestrzeń
społeczno ekonomiczna Europy Środkowej i Wschodniej i opublikowano historię Koła za lata 1981–2006. Kulminacją tych wydarzeń było spotkanie
byłych i obecnych członków Koła na uroczystych obchodach jubileuszu,
które zakończone zostały tradycyjnym Balem Geografa. Potwierdzeniem
aktywności Koła była organizacja w 2007 r. Kongresu Rocznego stowarzyszenia EGEA (European Geography Association), na którym przez 6 dni
gościło blisko 200 studentów i doktorantów geografii z 25 krajów Europy. Dwa lata później, w maju 2009 r. Koło obchodziło 50. rocznicę reaktywacji oraz 20. rocznicę istnienia pisma „Globusik”. W listopadzie 2011 r.
odbyły się obchody 130-lecia KG UJ. Z tej okazji przygotowana została
jubileuszowa wystawa, a podczas głównych uroczystości wspomnienia
o Kole przedstawili dawni jego członkowie. Na zakończenie odbył się
tradycyjny już Bal Geografa.
Koło Geografów od wielu lat pozostaje otwarte na wszelkie nowe
inicjatywy, chętnie podejmując się organizacji czy udziału w imprezach
np. Festiwalu Nauki, GiS Day, konkurs na najlepszą pracę grupową „Walka
o Złotą Sowę”. Dla wielu studentów jest to jednocześnie niezwykle istotny element studiów w IGiGP UJ.
Koło Geografów UJ
pok. 1.04, tel. 12 664 52 55
e-mail: kguj@geo.uj.edu.pl
Maciej Czerski – Prezes
Bartłomiej Oleszko – V-ce Prezes
Anna Biega – Skarbnik
Kinga Kiszka – Sekretarz/archwista
Liliana Janik – Bibliotekarz
Magdalena Tracichleb – Członek Zarządu ds. organizacyjnych
Daniel Opałka – Członek Zarządu ds. organizacyjnych
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Dzieje geografii
na Uniwersytecie
Jagiellońskim

Dzieje geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim
Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim ma kilkuwiekową tradycję. Za
pierwszego polskiego geografa uważa się powszechnie Jana Długosza,
wychowanka Akademii Krakowskiej. „Złoty wiek” geografii krakowskiej
przypadał na okres odrodzenia. Rolę geografii doceniał również Hugo
Kołłątaj, inicjator reformy Uniwersytetu, który pozostawił po sobie
także spuściznę geograficzną. Współpracował z nim Jan Śniadecki, autor pierwszego polskiego podręcznika z zakresu geografii. W połowie
XIX stulecia pojawił się w Uniwersytecie Wincenty Pol, zakładając tutaj
w 1849 r. pierwszą w Polsce, a drugą na świecie Katedrę Geografii. Czasy Pola zapoczątkowały erę „polskiej geografii nowożytnej”. Dzieło Pola
kontynuowały kolejne pokolenia geografów, m.in.: Ludomir Sawicki
(twórca nowoczesnego Instytutu Geograficznego UJ), Jerzy Smoleński,
Wiktor Ormicki, Józef Szaflarski, Jan Flis, Mieczysław Klimaszewski, Antoni Wrzosek. Przez pewien czas z Uniwersytetem związani byli Bogdan
Zaborski oraz Eugeniusz Romer. Z Uniwersytetu wywodził się Antoni
Rehman, kierownik pierwszej Katedry Geografii na Uniwersytecie Lwowskim. Geografię uniwersytecką ukończył Franciszek Bujak, który później
został wybitnym specjalistą w zakresie historii gospodarczej. Krakowski
ośrodek uniwersytecki zawsze odgrywał znaczącą rolę w geografii polskiej i światowej.
Pierwszą próbę opracowania w miarę pełnej historii geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim podjęto dopiero w 1999 r. (Wydawnictwa Jubileuszowe). Wiązało się to z przypadającą wówczas 150-letnią rocznicą
utworzenia pierwszej na ziemiach polskich Katedry Geografii. Całość
tego monumentalnego wydawnictwa składa się z pięciu tomów. Cztery
spośród nich odnosiły się wprost do historii (Kortus, Jackowski, Krzemień, red., 1999–2000), jeden natomiast był skierowany w przyszłość
i dotyczył perspektyw rozwoju polskiej geografii (Domański, Widacki,
red., 1999). W części historycznej zaprezentowano historię Instytutu
oraz Koła Geografów (tom pierwszy), biografie zmarłych geografów (tom
drugi), dorobek poszczególnych dyscyplin geograficznych „uprawianych” w Instytucie (tom trzeci) oraz referaty wygłoszone podczas Kongresu Geografii Polskiej (tom czwarty). W ostatnim okresie ukazała się
źródłowa monografia pt. Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim
(XV–XXI wiek) (Kraków 2009), autorstwa Antoniego Jackowskiego i Izabeli
Sołjan. Praca ta stanowi uzupełnienie Wydawnictw Jubileuszowych.

1. Okres do połowy XIX wieku
Kraków jest najstarszym ośrodkiem geograficznym w Polsce i jednym
z najstarszych w Europie. W Akademii Krakowskiej, założonej w 1364 r.
i odnowionej w 1400 r., wcześniej niż w wielu innych europejskich szkołach wyższych, bo już przed ponad 500 laty, rozpoczęły się wykłady
z geografii. W początkowym okresie szczególnie rozwinięta była geografia astronomiczna. Zainteresowania geograficzne przejawiał już Jan
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Długosz (1415–1480). Uznawany jest on za najwybitniejszego polskiego
historyka XV wieku, ale równocześnie za ojca polskiej geografii. Jego Chorographia Regni Poloniae, zawierająca około 1000 nazw gór, rzek, jezior
i miejscowości podanych w języku polskim, była pierwszym szczegółowym opisem geograficznym Polski, źródłem dla wielu późniejszych prac
i opracowań kartograficznych. Jako geograf wyrasta Długosz ponad swą
epokę, odcina się wyraźnie od geografów czy kosmografów jemu współczesnych. Niektórzy przypisują Długoszowi i jego dziełom zainicjowanie
polskiej geografii regionalnej; podkreśla się też znaczenie Chorografii dla
średniowiecznej geografii kontynentalnej Europy. Przy podjęciu decyzji
o przystąpieniu do pracy nad Chorografią ważną rolę (może najważniejszą) odegrał motyw patriotyczny. Studiując dzieła wielu autorów stwierdzał nieznajomość przez nich Polski, którą mimo jej wielkości, traktowano marginesowo. Bardzo bolał nad faktem, że rozbite politycznie Włochy
mają lepszą dokumentację geograficzną niż Polska, stojąca w XV w.
„na wyżynie swej potęgi politycznej”.
Okres odrodzenia miał szczególne znaczenie dla rozwoju geografii
zarówno światowej, jak i polskiej. Zaczęła wzrastać społeczna świadomość geograficzna, co sprawiło że dyscypliną tą zaczęły interesować
się kręgi akademickie. Świadczyć o tym mogą zachowane księgozbiory
z dziełami geograficznymi autorów polskich i zagranicznych. Na rozwój zainteresowania geografią w Europie wpływ miały dwa wydarzenia,
pozornie ze sobą niezwiązane. Decydującą rolę odegrało tłumaczenie
Geografii Ptolemeusza na łacinę przez Florentczyka Angelo między 1406
a 1415 r. W pierwszym okresie dzieło rozpowszechniano poprzez kopiowanie, a od 1475 r. zaczęło się już ukazywać w formie drukowanej.
Drugim czynnikiem były przypadające na ten okres wielkie odkrycia geograficzne. Fascynacja nowymi ziemiami i ich legendarnymi bogactwami
skłaniała Europejczyków do zainteresowania się geografią, która mogła
ułatwić przygotowanie planowanej wyprawy lub przynajmniej zlokalizowanie w przestrzeni odkrywanych lądów. Wyprawy geograficzne zwróciły też uwagę na konieczność podjęcia kształcenia w zakresie sporządzania map. Ten ożywczy prąd odnowicielski nie ominął – na szczęście
– geografii polskiej. Przeciwnie, zaczęła ona odgrywać ważną rolę w nauce i kulturze europejskiej.
Dominowało w tym zakresie środowisko naukowe związane z Akademią Krakowską. W działalności Akademii – zarówno w zakresie badań,
jak i prowadzonych wykładów – prym wiodły zwłaszcza matematyka,
astronomia i szeroko rozumiana geografia. Uważa się, że to przede
wszystkim astronomia i geografia „stanowiły” o międzynarodowej sławie
Krakowa, który na przełomie XV i XVI wieku stał się ważnym ośrodkiem
geograficznym. Renesansowe dzieła geograficzne polskie, książki i mapy
«złotego wieku», uzyskały rozgłos i poza granicami kraju. Były tam czytywane, częstokroć wykorzystywane, niejednokrotnie przedrukowywane lub kopiowane, a co najważniejsze – cenione i poważane (Olszewicz
1957).
W ramach przedmiotów astronomiczno-matematycznych odbywało
się kilka kursów z geografii i meteorologii. Niejednokrotnie mówi się
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nawet o „krakowskiej geografii polskiego odrodzenia”. Historycy są
zgodni, że przełom XV i XVI stulecia to okres najświetniejszego rozkwitu
geografii w naszym Uniwersytecie.
Początkowo geografia krakowska była bardzo silnie powiązana
z astronomią. Tak było zarówno pod koniec XV wieku, jak też w następnym stuleciu. Główne zadanie geografii astronomicznej sprowadzało się
do określania współrzędnych geograficznych i określanie długości geograficznej dla różnych miast (szczególnie Krakowa), osiedli czy obiektów
fizjograficznych.
Rozpoczęcie pierwszych regularnych wykładów z geografii w Akademii Krakowskiej datuje się na 1490 r. lub lata następne (Olszewicz 1957).
Były one kontynuowane w XVI stuleciu (mniej więcej do 1530 r.). Na uniwersytetach niemieckich i w Wiedniu zajęcia takie zaczęły się dopiero
po 1500 r. Jako jedni z pierwszych wykłady takie prowadzili Wawrzyniec Korwin, Wojciech z Brudzewa (Wojciech Brudzewski, 1493) oraz Jan
z Głogowa (1494). O tym, że wykłady z geografii były prowadzone
w Krakowie już w XV w., pośrednio może świadczyć reakcja geografów
niemieckich, którzy przyznawali, że Polska wyprzedziła ich w uruchomieniu wykładów z tego przedmiotu (Jackowski, Sołjan 2009).
Stopniowo obok geografii astronomicznej zaczęła pojawiać się geografia opisowa. Powstawały liczne opracowania o charakterze kosmografii, których autorzy wzorowali się przede wszystkim na Ptolemeuszu.
I choć prace zawierały wiele błędów, a nawet wiadomości o charakterze
fantastycznym, to kosmografowie mieli wielkie znaczenie, jako że przywrócili geografii godność samodzielnej nauki (Bujak 1925). Publikowane
prace kosmografów stanowiły swoiste podręczniki z zakresu geografii.
Na takie prace niecierpliwie oczekiwali studenci, jako że jednym z obowiązkowych egzaminów do uzyskania stopnia magistra czy doktora filozofii była… geografia, traktowana – jakże słusznie! – za jeden z podstawowych elementów ogólnego wykształcenia.
Autorem pierwszego polskiego podręcznika kosmografii był pochodzący ze Śląska Wawrzyniec Korwin (Laurentius Corvinus Novoforensis, właśc. W. Rabe – Raabe, ok. 1465–1527), student i mistrz Akademii
Krakowskiej, przyjaciel Kopernika. Jego dzieło Cosmographia dans manuductionen in tabula Ptholomei zostało wydane w Bazylei ok. 1496 r. Praca
składa się z dwóch części. W pierwszej, mającej raczej charakter teoretyczny, autor prezentuje swego rodzaju wykład geografii matematyczno-fizycznej. Charakteryzuje pięć stref wydzielonych na kuli ziemskiej, objaśnia mapy Ptolemeusza, omawia podział Ziemi, dużo miejsca poświęca
oceanografii. Drugą, znacznie dłuższą część, zajmuje opis, w oparciu
o autorów starożytnych, trzech znanych wówczas części świata – Afryki,
Europy i Azji.
Należy też wymienić innego Ślązaka, Jana z Głogowa (Głogowczyk,
Głogowita, Glogoviensis, Jan Schelling lub Schelling, 1445–1507), cenionego wykładowcę astronomii i geografii, autora komentarzy do Geografii
Ptolemeusza. Posiadał on bardzo dobrą znajomość starożytnej i współczesnej mu literatury geograficznej, wprowadził metodę poglądową do
zajęć o korzystaniu z map, zwracał uwagę na przekazywanie wiadomowww.geo.uj.edu.pl
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ści geograficznych związanych z ówczesną Polską, wreszcie informował
dość dokładnie o odkryciach portugalskich (zwłaszcza o wyprawach Vasco da Gamy) i hiszpańskich.
Szczególna wartość pracy Jana z Głogowa polega na zawartych w niej
informacjach o odkryciu nowego kontynentu. Jako pierwszy w polskiej literaturze naukowej pisał (aczkolwiek błędnie) o „novus mundus” – Nowym
Świecie, czyli o odkrytym kontynencie amerykańskim.
Wzmianki o odkryciach geograficznych znajdujące się w pracach
krakowskich akademików dowodzą, że do Krakowa wiadomości o tych
wydarzeniach musiały docierać stosunkowo prędko, na pewno przed
ukazaniem się podręcznika kosmografii Martina Waldseemüllera (1507).
W opinii wielu historyków i geografów właśnie Waldseemüller miał jako
pierwszy nazwać nowoodkryty ląd Ameryką.
Innym wybitnym geografem Akademii Krakowskiej był Jan ze Stobnicy (Stobniczka, Stobniczanin, ok. 1470–1519 lub 1530). Wykładał logikę,
etykę, filozofię przyrody, gramatykę, astronomię, geografię, matematykę, muzykę. W Akademii był następcą Jana z Głogowa. Znany jest jako
autor pierwszej wydanej i drukowanej w Polsce mapy Ameryki jako odrębnego kontynentu oraz pierwszych tablic współrzędnych geograficznych dla zachodniej półkuli. Zamieścił je w swoim dziele Introductio in
Ptholomei Cosmographiam, wydanym w 1512 r. (dalsze wydania w latach:
1517, 1519 i nast.). Był to przykład podręcznika uniwersyteckiego, który
z jednej strony przekazywał studentowi odpowiednią dozę wiadomości
o geografii świata, z drugiej zaś uczył żaka korzystać z atlasu geograficznego. Stobniczka wykorzystał w tym celu pisma Ptolemeusza oraz
Ameriga Vespucciego, które znajdowały się w bibliotece uczelni. Ponadto swoje rozważania wzbogacał o wiadomości zaczerpnięte z literatury
geograficznej, zarówno starożytnej, jak i nowożytnej, w której był świetnie oczytany. Załączone do pracy planigloby są pierwszymi mapami opublikowanymi w Polsce.
Wprowadzanie do zajęć nowych osiągnięć z dziedziny geografii, odejście od pamięciowego wyuczania się przedmiotów i stosowanie nowych
metod preferujących system rozumowego przyswajania treści, wreszcie
uwzględnianie w wykładach i podręcznikach problematyki związanej
z otaczającą rzeczywistością sprawiło, że krakowski ośrodek geograficzny zaczął szeroko promieniować na zewnątrz. Temu należy przypisać
fakt, że na studiach w Krakowie pojawili się późniejsi niemieccy i śląscy
humaniści, których uznaje się za „nowatorów” myśli w dziedzinie nauk
o Ziemi.
O tym, jak wielką rangę przywiązywano do zajęć z geografii może
świadczyć tzw. Globus Jagielloński, który przetrwał do naszych czasów.
Pochodzi on z 1511 r., jest najstarszym na świecie, na którym występuje
nazwa America noviter reperta, a Ameryka została zaznaczona jako odrębny
kontynent, niepołączony z Azją. Globusów było w Akademii więcej, m.in.
w zbiorach uczelni znajdował się słynny globus nieba Marcina Bylicy, wykonany w 1480 r. Wraz z coraz liczniej posiadanymi mapami, uczelniana
kolekcja globusów stanowiła dowód „dokonywającej się w Krakowie rewolucji w zakresie nauk o Ziemi” (Barycz 1957).
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Geografię polską rozsławił w tym czasie przede wszystkim Maciej
z Miechowa (zwany też Miechowitą, 1457–1523), historyk, geograf, lekarz, bibliofil, od 1501 r. kilkakrotny rektor i podkanclerzy Akademii
Krakowskiej. Tego niezwykłego uczonego i wielkiego humanistę zaczęto
doceniać w polskiej nauce stosunkowo późno, dopiero w okresie międzywojennym XX stulecia i po II wojnie światowej.
Skromne objętościowo dziełko Miechowity Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana ukazało się w 1517 r. Tłumaczone z łaciny w 1535 r.
było pierwszą drukowaną w języku polskim książką geograficzną, a równocześnie pierwszą nowożytną geografią Europy Wschodniej. Miechowita dokonał w niej systematycznego opisu ziem położonych między
Wisłą, Donem i Morzem Kaspijskim. Przez długie lata książka stanowiła
główne źródło wiadomości o tej części naszego kontynentu.
Znaczenie tej pracy polegało przede wszystkim na przyjętej zasadzie
metodologicznej, wymagającej od ówczesnego badacza przeprowadzenia krytyki autorytetów, gdy ich poglądy nie odpowiadały rzeczywistości.
Odnosiło się to zwłaszcza do próby podważenia ustaleń Ptolemeusza,
które ówczesny świat traktował jako swoiste „credo”. Miechowita był jednym z pierwszych, który ośmielił się na taki krok. Badacze czasów odrodzenia podkreślają, że twierdzenia Miechowity stanowiły „wielki postęp
w zakresie geografii regionalnej, równocześnie jednak poważne posunięcie naprzód geografii ogólnej, gdyż podkopały starożytną, błędną teorię Arystotelesa o łączności działów wodnych z pasmami górskimi oraz
o ścisłej zależności pomiędzy wysokością gór i wielkością wypływających
z nich rzek” (Olszewicz 1957), zaś samo dzieło Miechowity stanowi „perłę literatury geograficzno-etnograficznej” (Barycz 1957). Praca wzbudziła
wielkie zainteresowanie w Europie. Dzieło doczekało się ponad dwudziestu wydań w różnych krajach, m.in. w Niemczech, Włoszech, Holandii,
Rosji, a nawet w Chinach. Osiągnięcia Macieja z Miechowa upoważniają
historyków nauki do uznania go za najwybitniejszego geografa polskiego
aż do upadku Rzeczypospolitej w XVIII w. (Jackowski, Sołjan 2009).
Wielce zasłużonym dla rozwoju geografii był również Mikołaj Kopernik (1473–1543), który w 1543 r. opublikował wiekopomne dzieło
De revolutionibus orbium coelestium. Umożliwiło ono nowe spojrzenie na
geografię, szczególnie na geografię fizyczną. Udowadniając, że ląd z wodą tworzy jedną kulę (unum globum), obalił średniowieczną teorię – utrzymującą się do jego czasów – o braku kulistości Ziemi.
Przez szereg lat z Krakowem związał się Marcin Bielski (1495–1575).
Był autorem opublikowanej w 1551 r. Kroniki wszystkiego świata, którą
uważa się za pierwszą napisaną po polsku geografię powszechną. Praca
miała istotne znaczenie dla poszerzania horyzontu geograficznego kolejnych pokoleń Polaków. Odnajdujemy w niej napisaną po raz pierwszy
w języku polskim informację o odkryciu Ameryki, którą uznaje za czwartą część świata, oraz o Indianach. Po raz pierwszy w Polsce wymienił
Kolumba, choć za odkrywcę Ameryki uważał, tak jak jego poprzednicy,
Amerigo Vespucciego. Jako pierwszy Polak opisał też podróż dookoła
Ziemi Ferdynanda Magellana. Dzieło Bielskiego odegrało w tamtych czasach istotną rolę w popularyzacji geografii powszechnej.
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Globus Jagielloński (1511)
z zaznaczonym po raz pierwszy kontynentem Ameryki.
Zbiory Muzeum UJ

Maciej z Miechowa (1457–1523).
Mal. Z. Pabisiak. Zbiory Muzeum UJ

Bernard Wapowski. Fragment mapy z 1526 r. z częścią Wielkopolski.
Zbiory Biblioteki jagiellońskiej
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W XVI w. zaczęły pojawiać się opracowania dotyczące poszczególnych regionów. Najwybitniejszym przedstawicielem ówczesnej geografii
regionalnej był Marcin Kromer (1512–1589), dawny student Akademii
Krakowskiej (1528–1530), z którą utrzymywał kontakty naukowe również później. Podróżując po Europie, a zwłaszcza po krajach niemieckich, stwierdził duże braki w zakresie wiadomości o Rzeczypospolitej.
Pragnąc temu zaradzić przygotował głośne później dzieło Polonia sive
de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica Regni Polonici libri duo
(Kolonia 1578). Autor wykazał się dużą wiedzą o kraju i społeczeństwie
oraz dobrą znajomością rodzimej przyrody. Zasadniczy materiał wykorzystany w opracowaniu pochodził z własnych obserwacji, a znaczną część opisywanych ziem znał z autopsji. Praca Kromera cieszyła się
dużą poczytnością, o czym mogą świadczyć liczne jej wydania zarówno
w języku łacińskim, jak też w tłumaczeniach. Jeszcze w formie rękopisu
dzieło zostało przekazane w 1574 r. nowemu polskiemu królowi Henrykowi Walezemu. Przybywający z Francji król-elekt miał bardzo słabe wyobrażenie o swym przyszłym królestwie. Ten brak wiedzy miał uzupełnić
dzięki opracowaniu Kromera. Dzieło miało też bardzo istotny wpływ na
promocję Polski na Zachodzie, bardzo długo należało do najpopularniejszych prac o naszym kraju. Dość często podkreśla się, że Kromer „objawił
nas światu” (Olszewicz 1957).
Geografię polską tamtych czasów sławił swymi wybitnymi pracami
kartograficznymi wychowanek Akademii Krakowskiej Bernard Wapowski
(1450 lub 1470–1535), przyjaciel Kopernika. Głównym jego dziełem była
wydana w 1526 r. mapa, będąca dokładną prezentacją kartograficzną Polski i zachodniej części Litwy, przedstawioną w skali 1: 1 000 00. Tak dokładną mapą własnego państwa, jaką stanowiła owa mapa Polski, dysponowały
wówczas tylko nieliczne kraje. Dzięki krakowskiemu kartografowi wyprzedziliśmy w tym zakresie takie państwa, jak Anglia, Dania czy Szwecja. Na
mapach Wapowskiego opierał się cały dalszy rozwój polskiej kartografii
aż po XVIII stulecie, a on sam został nazwany „ojcem polskiej kartografii”.
Wychowankiem Uniwersytetu był również inny polski kartograf,
Wacław Grodecki (Grodziecki) (ok. 1535–1591), który w pewnym sensie kontynuował dzieło Wapowskiego. Podczas pobytu na uniwersytecie
w Lipsku (1556–1558 ?) opracował znaną mapę Polski (około 1562), którą
dedykował królowi Zygmuntowi Augustowi. Stanowiła ona pomniejszony i nieco zmieniony fragment mapy Wapowskiego. Została zamieszczona w słynnym atlasie Abrahama Orteliusa (Teatrum Orbis Terrarium, 1570).
Czasy kopernikańskie w zasadzie kończą okres rozkwitu geografii
polskiej w okresie odrodzenia. Studia geograficzne w Akademii Krakowskiej stopniowo upadały. Prace o charakterze nowatorskim ukazywały się
rzadziej. W tym jednak okresie wykształciła się w Krakowie nowa dyscyplina geograficzna – meteorologia. Pierwszą polską pracą w tej dziedzinie było studium teoretyczne Theoria ventorum Andrzeja Mirowskiego
(1596). Autor oparł ją o prace Hipokratesa oraz Arystotelesa. O samym
twórcy wiadomo niewiele. Był meteorologiem i prawnikiem.
Ostatnim wielkim astronomem tej epoki był Jan Brożek (1585–1652).
Mimo, że jego działalność przypadała w zasadzie już na następny okres
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historyczny, badacze łączą go jeszcze z czasami odrodzenia. Brożek był
wybitnym matematykiem i astronomem. Uważany jest za najbardziej
światłego profesora Uniwersytetu pierwszej połowy XVII w. Utrzymywał kontakty naukowe z wieloma wybitnymi badaczami Europy, wśród
których był również Galileusz. Jego wielki autorytet zapewniał jeszcze
na jakiś czas należne geografii miejsce w środowisku uniwersyteckim.
Czynnie uczestniczył w fundacji w 1631 r. Katedry Geometrii Praktycznej
utworzonej na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. Działała ona nieprzerwanie do kołłątajowskiej reformy Uniwersytetu w latach 1778–1783. Uważa
się ją za pierwszą w Europie katedrę geodezyjno-kartograficzną (Jackowski, Sołjan 2009).
Początki epoki baroku były dla geografii stosunkowo łaskawe. Nadal
bowiem odczuwalne były prądy humanistyczne z czasów odrodzenia,
które tak bardzo rozsławiły Kraków w Europie. Pomimo niekorzystnych
warunków ogólnych, pojawiały się prace, które na stałe weszły do dorobku polskiej geografii. W drugiej połowie XVII w. ukazało się dzieło jezuity, ks. Wojciecha Tylkowskiego (1629–1695) Meteorologia curiosa (Kraków 1669). Było to w zasadzie opracowanie z zakresu geografii fizycznej,
w którym szczególną uwagę autor poświęcił meteorologii. Popularnym
w XVII stuleciu dziełem była Polonia nunc denuo recognita. Ukazało się ono
po raz pierwszy w 1632 r. w Kolonii, a jego autorem był wychowanek
i profesor Akademii Krakowskiej Szymon Starowolski (ok. 1587–1656).
Przekład polski ukazał się w 1734 roku. Praca Starowolskiego to swego
rodzaju przewodnik dla cudzoziemców odwiedzających nasze ziemie.
Niemal do końca XVIII w. stanowiła ona w Europie główne źródło wiedzy
o Polsce (Jackowski, Sołjan 2009).
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. zaczął się okres dogłębnej
reformy Uniwersytetu. Działo się tak przede wszystkim dzięki nowemu
systemowi szkolnemu stworzonemu przez Komisję Edukacji Narodowej,
działającą w latach 1773–1794. W zakresie nauczania szkolnego zaleciła ona m.in. „położenie szczególnego nacisku na nauki ścisłe, geografię
i historię”. Nic zatem dziwnego, że koniec XVIII w. zaowocował pojawieniem się różnych podręczników szkolnych z zakresu geografii.
Wśród czołowych postaci polskiego oświecenia były osoby, które
w istotny sposób wpłynęły na rozwój geografii. Z Uniwersytetem Jagiellońskim związani byli przede wszystkim ks. Hugo Kołłątaj oraz Jan Śniadecki. W polskiej geografii zaczęły się stopniowo wykształcać dwa nurty
(kierunki) badawcze: matematyczno-fizyczny (reprezentowany np. przez
J. Śniadeckiego) oraz przyrodniczo-fizyczny, zwany też fizjograficznym
(zainicjowany przez Stanisława Staszica). Gdzieś w tle towarzyszył im
nurt geografii gospodarczej, który niektórzy badacze określają jako nurt
gospodarczo-polityczny. Okres oświecenia charakteryzował się również
powstawaniem się coraz liczniejszych prac z geografii człowieka, z których wiele miało charakter aplikacyjny.
Ważną rolę w reformowaniu szkolnictwa i nauki odegrał ks. Hugo
Kołłątaj (1750–1812), jeden z twórców Komisji Edukacji Narodowej,
reformator (1777–1780) i rektor Uniwersytetu w latach 1783–1786. Zawsze doceniał on rangę geografii. Przedstawiał projekty sporządzenia
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szczegółowego opisu topograficznego kraju na podstawie ankiet, a także opracowania dokładnej geografii Polski. Główne swoje dzieło napisał
dopiero w latach 1795–1802, podczas pobytu w więzieniu austriackim
w Ołomuńcu. Ukazało się ono już po śmierci Kołłątaja. Chodzi o Rozbiór
krytyczny zasad historii o początkach rodu ludzkiego (1842). Tytuł, nadany
przez wydawcę, a nie przez samego autora, nie oddaje w pełni treści dzieła, poświęconego przede wszystkim naukom o Ziemi. Kołłątaj uważany
jest za twórcę tego terminu w języku polskim, zaś samo dzieło historycy
porównują z Kosmosem Alexandra Humboldta. (Jackowski, Sołjan 2009).
Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach polskiej geografii
przełomu XVIII i XIX w. było ukazanie się w Warszawie w 1804 r. pracy
Jana Śniadeckiego (1756–1830) Jeografia, czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi. Kolejne dwie edycje wydano w Wilnie w latach 1809 i 1818,
ponadto w 1817 r. w Charkowie opublikowano tłumaczenie rosyjskie. Był
to pierwszy oryginalny podręcznik geografii matematycznej i fizycznej,
który używano do końca XIX wieku. Pracę cechowała bardzo duża jak
na owe czasy poprawność dydaktyczna. W miejsce luźnych opisów elementów przyrody, które były przedmiotem obserwacji dotychczasowych
badaczy, Śniadecki wskazał na ich ścisłą zależność, tworząc w ten sposób podwaliny pod naukowe podstawy badań fizycznogeograficznych.
W omawianej książce autor zawarł też próbę pierwszej syntezy dotyczącej klimatu Polski, dokonaną w oparciu o znajomość rzeźby terenu
i zjawisk meteorologicznych.
Jako jeden z pierwszych badaczy Europy Środkowej Śniadecki zaczął
prowadzić obserwacje meteorologiczne. Datę 10 października 1791 r.
uznaje się za początkującą obserwacje astronomiczne w Uniwersytecie,
zaś 1 maja 1792 r. za początek instrumentalnych obserwacji meteorologicznych w Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie. Obserwację
tę o godzinie 7,00 wykonał osobiście Śniadecki, a jej zapis zachował się
do dnia dzisiejszego. Utworzona wówczas stacja meteorologiczna działa
nadal w ramach Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Pod koniec XVIII w. i w XIX w., mimo niesprzyjających warunków politycznych dla nauki polskiej (okres zaborów), Uniwersytet Jagielloński
należał do czołówki ośrodków uniwersyteckich w Europie. Prowadzone
wówczas wykłady z geografii stanowiły przedmiot uzupełniający innych
dyscyplin wykładanych na Wydziale Filozoficznym. Na przełomie lat 20.
i 30. XIX w. odbyły się pierwsze promocje doktorskie z zakresu geografii
(chociaż tylko częściowo miały one charakter geograficzny). W 1828 r.
rozprawę De longitudine geographica przedstawił Jan Kanty Steczkowski,
późniejszy profesor matematyki, zaś w roku 1832 Teofil Żebrawski O sieciach do kart geograficznych, astronomicznych i morskich.

www.geo.uj.edu.pl

53

Ze zbiorów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

54

www.geo.uj.edu.pl

2. Wincenty Pol i tworzenie podstaw nowożytnej
geografii polskiej
W listopadzie 1849 r. utworzono na Uniwersytecie Katedrę Geografii Powszechnej, Fizycznej i Porównawczej”. Tym samym Uniwersytet włączył
się do procesu zmierzającego do tworzenia podstaw nowoczesnej geografii, który to nurt pojawił się w tamtym czasie w Europie. Była to pierwsza na ziemiach polskich, a druga w Europie (po utworzonej w 1820 r.
Katedrze Geografii na Uniwersytecie Berlińskim) uniwersytecka placówka
geograficzna. Profesorem pierwszej Katedry Geografii został mianowany,
w dniu 8 listopada tego roku, Wincenty Pol (1807–1872), znany poeta
i badacz ziemi ojczystej. Uznawany jest on powszechnie za „ojca nowożytnej geografii polskiej”. Torował bowiem drogę nowoczesnej geografii
w Polsce, pozostając pod wyraźnym wpływem Aleksandra Humboldta
i Karla Rittera. Pol zainaugurował swoje wykłady w dniu 10 stycznia 1850
r. Miały one charakter otwarty; oprócz studentów tłumnie uczestniczyli
w nich mieszkańcy Krakowa. Zajmował się głównie geografią ziem polskich, a jego wystąpienia zawierały wiele treści patriotycznych. W formie
wycieczek zainicjował geograficzne badania terenowe, które prowadził
głównie w Karpatach. Później zajęcia tego typu weszły na stałe do programów nauczania geografii.
Dla rozwoju geografii szczególne znaczenie miały następujące prace
Pola: Rzut oka na umiejętność geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu (1850), Kilka uwag o wycieczkach naukowych (1850), Hydrografia (1851),
Rzut oka na północne stoki Karpat (1851), Północny wschód Europy pod względem natury (1851), Geografia Ziemi Świętej (1863). W dniu 19 stycznia 1850 r.
Wydział Filozoficzny jednomyślnie nadał Polowi godność doktora honoris causa Wszechnicy Jagiellońskiej. Wincenty Pol sprawił, że geografia
polska zaczęła wkraczać na tory światowe i zaczęła być spostrzegana
jako ważna dziedzina nauki (Barycz 1949). Wszyscy historycy geografii są
zgodni, że cała jego twórczość, a więc również poezja i proza, rozbudziły
w społeczeństwie zainteresowanie ziemiami polskimi.
W styczniu 1853 r. władze austriackie zlikwidowały Katedrę Geografii i zdymisjonowały Wincentego Pola za rzekomą nielojalność i „knowania rewolucyjne”. Jako koronny argument podawano zorganizowaną
przez W. Pola latem 1852 r. wycieczkę studentów w Tatry i w Pieniny.
W wyjeździe tym, powiązanym z kursowym wykładem Profesora dotyczącym geografii północnego wschodu Europy, uczestniczyło około 100
osób. Momentem kulminacyjnym wycieczki był pobyt w Dolinie Kościeliskiej, który stał się swego rodzaju manifestacją narodową. Przejawiła się
ona ustawieniem krzyża połączonym z patriotycznym przemówieniem
W. Pola. W 1869 r. pracujący w Uniwersytecie przyjaciele Pola podjęli
działania zmierzające do przywrócenia mu profesury i Katedry. Nie przyniosły one niestety pozytywnego efektu.
Wśród najważniejszych cech „polowskiej geografii” należy wymienić:
1. Traktowanie geografii jako nauki syntetyzującej oraz badającej zjawiska i procesy zachodzące w czasie i przestrzeni. Nawiązywanie do
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najnowszych tendencji w nauce światowej; szczegółowe prezentowanie własnej koncepcji geografii i jej nauczania akademickiego.
2. Umiejętne prowadzenie badań terenowych oraz poprawne inwentaryzowanie i opracowywanie zebranych materiałów.
3. Traktowanie wycieczek jako integralnej części nauczania geografii
uniwersyteckiej, a także jako metodę umożliwiającą zbieranie materiałów i weryfikację w terenie zgromadzonych informacji. Przyjęcie
(za A. Humboldtem) zasady procedury badawczej, według której opisywano jedynie „rzeczy” znane z autopsji.
4. Podjęcie próby sprecyzowania terminologii geograficznej, głównie
w oparciu o nazwy ludowe.
5. Zainicjowanie studiów związanych z krajobrazem ziem polskich;
w tej grupie mieszczą się spostrzeżenia natury geomorfologicznej,
a także z zakresu regionalizacji, m.in. syntezy regionów geograficznych Polski.
6. Przywiązywanie wielkiej wagi do hydrografii oraz klimatologii; prace z tej dziedziny, zwłaszcza dotyczące Dniestru, dały początek tzw.
geografii stosowanej, która rozwinęła się dopiero w XX w., pod koniec okresu międzywojennego.
7. Położenie podwalin pod rozwój geografii roślin.
8. Podkreślanie roli działalności człowieka w badaniach geograficznych;
według Pola stanowiła ona „wierzchołek całej natury”.
9. Bardzo silne powiązanie geografii z etnografią; charakterystyczne dla
szkoły krakowskiej więzi etnografii z geografią będą utrzymywane
jeszcze w okresie międzywojennym.
10 Podjęcie próby określenia „odrębności historycznego obszaru Polski” na podstawie analizy elementów fizjograficznych; było to jedno
z pierwszych opracowań z zakresu polskiej geografii politycznej (problem ten podejmie później dopiero Eugeniusz Romer).
11. Podjęto pierwszą w Polsce próbę nakreślenia geografii Ziemi Świętej;
uznaje się, że były to początki dzisiejszej geografii religii, którą rozwija przede wszystkim ośrodek krakowski.
Jak na działalność jednego człowieka, geografa – samouka, poety,
którego aktywność uniwersytecka trwała zaledwie trzy lata – dorobek
Wincentego Pola można uznać za niecodzienny i imponujący. Stworzone
przez niego podstawy naukowe i dydaktyczne dla tej dyscypliny stanowiły istotny zaczyn dla odrodzenia się geografii polskiej w drugiej połowie
XIX w., a szczególnie po uzyskaniu niepodległości w 1918 r.
Katedrę Geografii reaktywowano na Uniwersytecie dopiero w 1877 r.,
już po uzyskaniu przez Galicję autonomii (1867). Powierzono ją prof.
Franciszkowi Czernemu-Schwarzenbergowi (1847–1917), z wykształcenia historykowi, który odbył dodatkowe studia geograficzne w Wiedniu
i Lipsku. Kierował nią aż do przejścia na emeryturę w 1916 r. Prowadził
badania w zakresie geografii fizycznej, geografii regionalnej, geografii
politycznej, historii geografii oraz antropogeografii. Niestety zaniechał
wycieczek terenowych, a bojąc się zapewne posądzenia przez władze
austriackie o prowadzenie polityki antypaństwowej w swoich wykładach całkowicie pomijał problematykę polską. Najbardziej znane dzieło
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F. Czernego to Ogólna geografia handlowa (1889), na nowo dziś „odkrywana” przez geografów polskich.
W 1910 r. Katedra Geografii uzyskała wsparcie kadrowe. W Uniwersytecie Jagiellońskim pojawili się i habilitowali Jerzy Smoleński oraz Ludomir Sawicki. Po nominacji na docentów prywatnych obaj rozpoczęli prowadzić zajęcia z geografii. Szczególnie wiele czasu poświęcał Katedrze
i studentom Ludomir Sawicki. On też przejął w 1917 r. Katedrę Geografii.

3. Lata międzywojenne
Przyjście L. Sawickiego nadało nowy impuls rozwojowi geografii w Krakowie. Powstało nowoczesne studium geograficzne – Instytut Geograficzny, założony przez niego w 1918 r. i kierowany aż do śmierci (1928 r.).
Pod koniec 1920 r. uzyskał on dla Instytutu odstąpiony przez wojsko budynek dawnego arsenału Władysława IV, położony przy ul. Grodzkiej 64.
Obiekt ten został przystosowany do potrzeb geograficznych zgodnie
z projektem samego Sawickiego. Przez ponad 80 lat w budynku tym wychowało się blisko dwadzieścia pokoleń polskich geografów. Przez dziesiątki lat Arsenał stał się swego rodzaju „logo” polskiej geografii. Gościł
wielu najwybitniejszych polskich i zagranicznych geografów. W omawianym obiekcie pozostawała geografia do czerwca 2005 r. W 1922 r. została utworzona druga Katedra Geografii, którą objął Jerzy Smoleński. Po
śmierci w 1928 r. L. Sawickiego przejął on jego Katedrę, a drugą kierował
tylko do 1930 r. Potem powierzono ją Bogdanowi Zaborskiemu, który
w tym roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu geografii fizycznej. Prowadził ją aż do likwidacji Katedry w 1933 r., po czym
powrócił na Uniwersytet Warszawski, poświęcając się antropogeografii.
O rozwoju ośrodka krakowskiego zadecydowali przede wszystkim
jego twórcy, wokół których gromadzili się liczni uczniowie. Wielu spośród nich odegrało znaczącą rolę w rozwoju polskiej geografii jeszcze
w okresie międzywojennym, ale przede wszystkim po II wojnie światowej. I tak do najwybitniejszych uczniów Sawickiego należeli: Tadeusz
Czort, Maria Mrazkówna-Dobrowolska, Adam Gadomski, Marian Gotkiewicz, Zofia Hołub-Pacewiczowa, Włodzimierz Kubijowicz, Stanisław
Leszczycki, Rodion Mochnacki, Stanisława Niemcówna, Wiktor Ormicki,
Zdzisław Simche, Antoni Wrzosek. Wychowankami Smoleńskiego byli
m. in.: Stanisław Berezowski, Zofia Figlewicz, Jan Flis, Bronisław Halicki,
Mieczysław Klimaszewski, Kazimierz Kordylewski, Stanisław Leszczycki,
Kazimierz Łomniewski, Stanisław Małkowski, Władysław Milata, Maria
Irena Mileska, Maria Irena Ormicka, Wiktor Ormicki, Stanisław Sokołowski, Józef Szaflarski, Tadeusz Wilgat, Antoni Wrzosek. Niektóre z nazwisk
powtarzają się. Wynika to z faktu, że po śmierci L. Sawickiego część jego
studentów kończyła prace magisterskie pod kierunkiem J. Smoleńskiego.
Podwaliny pod szkołę geomorfologiczną położył Ludomir Sawicki.
Prowadził rozległe badania w różnych częściach Europy, szczególnie zaś
w Karpatach. Promował w Polsce teorię cyklu geograficznego W.M. Davisa, z którym sam odbył wędrówkę naukową po Włoszech i Walii. Jako
pierwszy zajął się sprawą osuwisk. Jego studia cechowało nowoczesne
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spojrzenie na środowisko przyrodnicze. Szczególną uwagę zwracał na
współzależności między poszczególnymi jego elementami, z szerokim
uwzględnieniem czynnika antropogenicznego. Był przykładem geografa –
badacza terenowego. Ukoronowaniem jego drogi naukowej była akcja
ekspedycyjna. Pozostawił po sobie szereg prac geomorfologicznych
o charakterze podstawowym, które do chwili obecnej są wykorzystywane przez naukowców. Wychował kilka pokoleń geografów, którzy czuli
duży szacunek dla tej dyscypliny naukowej. W dziele tworzenia krakowskiej szkoły geomorfologicznej Sawickiego wspierał Jerzy Smoleński.
Ludomir Sawicki (1884–1928) był światowej sławy polskim geografem. Należał do grona współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Geograficznego (1918), był inicjatorem I Zjazdu Słowiańskich Geografów
i Etnografów (Praga 1924), organizatorem II Zjazdu w Krakowie (1927).
Autor m.in. atlasów geograficznych, w tym również dla szkół, założyciel
wydawnictwa „Orbis” drukującego podręczniki, mapy i atlasy przeznaczone głównie dla studentów i nauczycieli geografii. Był inicjatorem oraz
organizatorem wypraw ekspedycyjnych UJ, głównie do krajów azjatyckich. W czasie wyprawy na Bałkany w 1928 r. śmiertelnie zachorował na
nierozpoznany jeszcze wówczas typ malarii i zmarł tuż po zakończeniu
ekspedycji. Do głównych jego prac zalicza się m.in.: Szkic Krasu Słowackiego z poglądem na cykl geograficzny w krasie w ogóle (1908), Rozmieszczenie
ludności w Karpatach Zachodnich (1910), Hydrografię ziem polskich (1912),
Studia nad Abisynią (1913), Osuwisko ziemne w Szymbarku i inne zsuwy powstałe w 1913 r. w Galicji Zachodniej (1917, pierwsza w Polsce praca dotycząca osuwisk), Zakłady państwowe a geografia ojczysta (1918), Wędrówki
pasterskie w Karpatach (1919), Atlas jezior tatrzańskich (1927, 1929), Zarys
ogólnej geografii ziem polskich (1932).
Z L. Sawickim współpracował Jerzy Smoleński (1881–1940), geomorfolog, geograf fizyczny, antropogeograf, jeden z twórców polskiej
geografii politycznej, profesor UJ od 1921 roku. Bardzo zasłużony dla
rozwoju planowania przestrzennego i regionalnego w Polsce. Po śmierci
Ludomira Sawickiego, w 1929 r. został mianowany dyrektorem Instytutu Geograficznego. Był członkiem wielu krajowych i międzynarodowych
stowarzyszeń i organizacji, m.in. przewodniczącym Komitetu Demograficznego przy Lidze Narodów w Genewie (1939). Opracował projekty parków narodowych, zainicjował studia nad rozmieszczeniem i gęstością ludności w Polsce, wiele zdziałał dla popularyzacji geografii. Spośród wielu
jego prac szczególne znaczenie mają: O powstaniu krawędzi podolskiej i roli
morfologicznej młodszych ruchów Podola (1910), Budowa i rzeźba dorzecza
Prądnika (1924), Przyrodzony obszar Polski i jego granice w świetle nowoczesnych poglądów (1926), Zjawisko epigenezy dolin subsekwentnych w Karpatach
(1926), W sprawie wieku i genezy krajobrazu Beskidu Zachodniego (1937),
Względne przewyżki i niedobory ludności polskiej na obszarze Rzeczypospolitej
(1926), Obecne warunki światowej akcji misyjnej i stosunek do niej społeczeństwa polskiego (1928), Ziemia jako podłoże dziejów ludzkości (1931), Geopolityczne bariery nadmorskie (1934), Zagadnienia demograficzne i ich znaczenie
dla państwa (1937), Palestine and the problem of population in Poland (1938),
Gęstość przyrostu naturalnego ludności i jej znaczenie międzynarodowe (1939).
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Sawicki i Smoleński zostali uznani za najwybitniejszych geomorfologów swoich czasów na świecie. Wychowali szereg geografów, uprawiających z powodzeniem geomorfologię (Jan Flis, Adam Gadomski, Bronisław
Halicki, Mieczysław Klimaszewski, Stanisław Sokołowski). Na powstanie
szkoły niemały wpływ mieli również geomorfolodzy zatrudnieni poza
Instytutem, jak np. Walerian Łoziński (1880–1944), kierujący później
Zakładem Gleboznawstwa na Wydziale Rolniczym UJ.
Sawicki zainicjował w Polsce badania z zakresu antropogeografii. Potem dołączył do niego Smoleński, a z czasem ich uczniowie. W ośrodku
krakowskim były uprawiane niemal wszystkie dyscypliny z tego zakresu.
Ormicki jest uważany za wybitnego badacza z zakresu geografii gospodarczej, Smoleński zyskał międzynarodowe uznanie jako znawca problemów demograficznych i geografii politycznej, Leszczycki, Dobrowolska,
Simche, Kubijowicz osiągali sukcesy na polu geografii osadnictwa i geografii miast. Nowatorskie studia nad kulturą pasterską, zapoczątkowane
przez Sawickiego kontynuowali Hołub-Pacewiczowa i Kubijowicz.
Ważnym wyróżnikiem krakowskiej szkoły antropogeograficznej
była też ścisła współpraca z etnografami, jedyna tego rodzaju w Polsce.
Smoleński podkreślał, że „w zakresie tak bliskiemi związkami złączonej
z geografią etnografii, istnieje w Krakowie ciągłość pracy naukowej od
czasów Pola”. Zainteresowania problematyką etnograficzną odnajdujemy
przykładowo w pracach Sawickiego, Kubijowicza, Hołub-Pacewiczowej
o szałaśnictwie karpackim, w studiach osadniczych Leszczyckiego czy
Dobrowolskiej itp. Ten akcent etnograficzny w krakowskich badaniach
geograficznych przetrwał mniej więcej do lat 50. ubiegłego stulecia i według historyków nauki świadczył o wytworzeniu się w Krakowie swego
rodzaju szkoły geograficzno-etnograficznej. Współpracujących z geografami etnografów reprezentowali przede wszystkim: Jan Stanisław Bystroń,
Kazimierz Moszyński, Kazimierz Dobrowolski, Józef Obrębski.
Istotną rolę w rozwoju krakowskiej geografii odegrał Wiktor Rudolf
Ormicki (1898–1941), jeden z twórców polskiego regionalizmu i polskiej
antropogeografii. Główne jego prace to: Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (1929), Szkic geografii gospodarczej Tarnowa
i okolicy (1930), Samodzielne badania geograficzne na prowincji (1931), Miasto jako przedmiot badań geografii (1932), Regionalizm gospodarczy w Polsce
(1934), Z geografii przemysłu Krakowa (1935), Gęstość wiejskiej ludności rolniczej w Polsce (1931) (1937), Rola geografii rolniczej w planowaniu obrony
państwa (1937), O polski program ludnościowy (1939).
Badania prowadzone w ośrodku krakowskim charakteryzował duży
stopień aplikacyjności prowadzonych studiów. Zaznaczyło się to przede
wszystkim w pracach związanych z planowaniem regionalnym i przestrzennym. Ale podobne cechy można również przypisać niektórym pracom z zakresu geografii fizycznej (zwłaszcza dotyczących ocen środowiska geograficznego dla potrzeb gospodarki) oraz geografii ekonomicznej
(prace Ormickiego). Wreszcie ośrodek krakowski zainicjował naukowe
badania związane z turystyką, tworząc nową dyscyplinę – geografię turyzmu, przedtem w Polsce nieuprawianą (S. Leszczycki). Mogła się ona rozwijać dzięki utworzonemu w 1936 r. przy Instytucie Studium Turyzmu UJ.
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Ważną innowacją zarówno w geografii polskiej, jak i w skali międzynarodowej, było uruchomienie przy Instytucie Geograficznym przez Stanisława Leszczyckiego (1907–1996) podyplomowego Studium Turyzmu
(1936), wraz z własnymi wydawnictwami („Komunikaty Studium Turyzmu UJ”, „Prace Studium Turyzmu UJ”, „Turyzm Polski”). Była to jedna
z pierwszych placówek badawczych tego typu na świecie. Leszczycki był
równocześnie prekursorem prac i badań geograficznych na potrzeby planowania przestrzennego i regionalnego (m.in. Region Podhala. Podstawy
geograficzno – gospodarcze planu regionalnego, 1938), tworząc podstawy
tzw. geografii stosowanej.
Pod koniec lat międzywojennych Kraków był największym ośrodkiem
geograficznym w Polsce, jedynym, w którym przejściowo funkcjonowały
dwie katedry geograficzne. Ranga ośrodka wynikała zarówno z szerokiej
oferty dydaktycznej, jak też z imponującego dorobku naukowego. Na
krakowskich doświadczeniach starały się wzorować inne ośrodki. Wyróżnikiem Krakowa stały się dwie wyraźnie ukształtowane szkoły geograficzne, związane z geomorfologią oraz antropogeografią.

4. Okres II wojny światowej
Lata 1939–1945 były dla Uniwersytetu trudnym egzaminem z patriotyzmu, bohaterstwa, niezłomności i umiejętności funkcjonowania w warunkach konspiracyjnych. Od samego początku okupacji Niemcy przystąpili do zakrojonej na szeroką skalę akcji germanizacji miasta. W pierwszym okresie władze wojskowe w zasadzie nie wtrącały się do spraw
uniwersyteckich, a ich przedstawiciele niejednokrotnie publicznie wyrażali zdziwienie faktem, że Uniwersytet nie przystępuje do wznowienia zajęć. Do podjęcia wykładów zachęcało także ówczesne stanowisko
władz niemieckich.
W tej sytuacji powoli zaczęto przygotowywać się do inauguracji
nowego roku akademickiego, a Senat i rektor Tadeusz Lehr-Spławiński
ogłosili termin wpisów. Równocześnie w poszczególnych placówkach
uniwersyteckich przystąpiono do weryfikacji planowanych w „normalnych” warunkach zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1939/1940.
Działania w tym zakresie podjęto również w Instytucie Geograficznym.
Wszystkie oznaki niemieckiej przychylności wobec Uniwersytetu były
jednak wielkim kłamstwem i oszustwem. W dniu 31 października 1939 r.
Bernhard Rust, niemiecki minister nauki, wychowania i oświaty wystosował do Hansa Franka pismo, nakazujące nie dopuszczenie w Uniwersytecie Jagiellońskim do inauguracji nowego roku akademickiego. Szef
dystryktu krakowskiego Otto G. Wächter donosił do Berlina, że otwarcie
Uniwersytetu Krakowskiego nie wchodzi w rachubę.
Do planowanej inauguracji roku akademickiego nie doszło. Na żądanie SS – Sturmbannführera Bruno Müllera rektor zaprosił pracowników
naukowych UJ na dzień 6 listopada na godz. 12.00 do sali wykładowej
nr 66 w Collegium Novum (obecnie sala nr 56 im. J. Szujskiego) na wykład Niemca o stosunku III Rzeszy i narodowego socjalizmu do zagadnień nauki i szkolnictwa wyższego. Rektor zapewne wierzył, że wykład
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Müllera oznacza ostateczną akceptację władz okupacyjnych na otwarcie
uczelni, zaapelował więc o liczny udział pracowników w tym spotkaniu.
Apel poskutkował i w sali zgromadzili się prawie wszyscy profesorowie
Uniwersytetu, wielu innych pracowników, również z Akademii Górniczej
i Akademii Handlowej.
Wykład okazał się pułapką, perfidnie przygotowaną przez Niemców.
W krótkim wystąpieniu Müller powiedział m.in.:
„Moi panowie, zwołałem was, aby wam powiedzieć, że uniwersytet
krakowski był zawsze ogniskiem antyniemieckich nastrojów, w tym duchu nieżyczliwym wychowywał młodzież […]. Dlatego zostaniecie aresztowani i posłani do obozu”.
Jeszcze przed „wykładem” Collegium Novum zostało otoczone
przez oddziały SS. Zebranych profesorów w sposób bardzo brutalny
załadowano do „bud” policyjnych, nierzadko używając przemocy fizycznej. Łącznie aresztowano 183 naukowców, z tego 155 z Uniwersytetu, 22 z Akademii Górniczej oraz 3 z Akademii Handlowej. Do obozu
wywieziono prawie całe grono profesorów, docentów i asystentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczej. Aresztowanych
przewieziono do więzienia w Krakowie, a potem do Wrocławia. W dniu
28 listopada uwięzieni znaleźli się w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen-Oranienburg k. Berlina.
Dzień 6 listopada miał zapoczątkować unicestwienie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Hans Frank zamierzał w to miejsce utworzyć uniwersytet
niemiecki.
Uwięzienie krakowskich profesorów stało się głośne w świecie. Pisały o tym największe światowe dzienniki i tygodniki. Niemcy, którzy
wtedy jeszcze liczyli się z opinią międzynarodową, postanowili zwolnić
część więźniów z obozu w Sachsenhausen. Był to jedyny taki przypadek
w dziejach niemieckich obozów koncentracyjnych. Dnia 8 lutego 1940 r.
opuściło obóz 102 więźniów, którzy ukończyli 40 rok życia. Przed zwolnieniem musieli podpisać oświadczenie, że nie będą wykonywać swojego
zawodu. Pozostali profesorowie zostali przewiezieni do innych obozów,
m.in. do Dachau (4 marca 1940) i częściowo zwalniani w późniejszym
okresie.
Wraz z innymi profesorami zostali uwięzieni również geografowie:
Jerzy Smoleński, Wiktor Ormicki, Stanisław Leszczycki, Stanisław Korbel
oraz Walenty Winid. Młodszych pracowników UJ (łącznie 44 osoby) przewieziono w dniu 4 marca 1940 r. do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Trafili tu m.in. Wiktor Ormicki oraz Stanisław Leszczycki.
Jerzemu Smoleńskiemu Niemcy zaproponowali wolność pod warunkiem podjęcia pracy w Instytucie Wschodnim (Ostinstitut); nie chciał on
jednak ratować swego życia za taką cenę. Został wywieziony do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg, gdzie wskutek nieludzkiego traktowania zmarł śmiercią męczeńską w dniu 5 stycznia 1940 r.
Śmierć ta odbiła się głośnym echem w świecie. W dniu 26 stycznia 1940 r.
rozgłośnia radiowa BBC w Londynie nadała komunikat: „Znany polski
geolog i geograf Jerzy Smoleński (Georg Smoleński) zmarł w niemieckim
obozie koncentracyjnym. Padł ofiarą bestialskiego okrucieństwa Niem64
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ców. Profesor Smoleński […], autor wielu dzieł naukowych, miał 60 lat”.
W prasie brytyjskiej, kanadyjskiej i amerykańskiej ukazały się wspomnienia o zmarłym, w których podkreślano jego zasługi dla rozwoju polskiej
i światowej geografii. W paryskim Kościele Polskim w dniu 22 lutego
1940 r. odprawiono mszę św. żałobną w intencji Jerzego Smoleńskiego,
a także pozostałych profesorów zmarłych w obozie.
S. Leszczycki był więziony w obozach w Sachsenhausen i Dachau, po
czym w 1941 r. został zwolniony i powrócił do Krakowa.
Tragiczny los spotkał w obozie Wiktora Ormickiego. Od początku cieszył się on bardzo dużym autorytetem wśród więźniów, na swój sposób
szanowali go Niemcy. Kiedy jednak ujawnił swe semickie pochodzenie,
został przewieziony do obozu w Gusen (filia obozu z Mathausen), gdzie
pracował w kamieniołomach. Nie tracił jednak hartu ducha, włączając się
w organizowane w obozie tajne pogadanki naukowe. Stały się one popularne i miały szeroki krąg słuchaczy. W wyniku selekcji, świadomie i spokojnie szedł na pewną śmierć. Został zamordowany 17 września 1941 r.
Wydarzenia z 6 listopada 1939 r. spowodowały, że niejako naturalnie
zaczęły tworzyć się podziemne struktury uczelni. Rektorem konspiracyjnego Uniwersytetu został prof. Władysław Szafer, który już pełnił tę funkcję w latach 1936/1937 i 1937/1938.
Po 6 listopada 1939 r. większość zakładów uniwersyteckich zostało
opieczętowanych. Bardzo często dewastowano wnętrza, grabiono majątek. Wszystkie budynki UJ przejęli Niemcy. Większość dawnej biblioteki Instytutu Geograficznego oraz zbiorów kartograficznych znalazła się
w posiadaniu sekcji geograficznej (Landeskunde) Ostinstitutu. Na polecenie rektora, a także władz Polski Podziemnej, do pracy w tej placówce zostali skierowani: dawny pracownik Instytutu Stanisława Milatowa,
a także studenci starszych lat geografii Zofia Cieślanka, Andrzej Lorentski
i Mieczysław Kłapa. Do podstawowych zadań polskich pracowników należała ochrona zrabowanego mienia uniwersyteckiego i pomoc polskim
naukowcom w korzystaniu z zagrabionych zbiorów bibliotecznych.
Sukcesywne powroty profesorów z obozów w Sachsenhausen i Dachau, które zakończyły się na początku 1941 r. stanowiły przełomowy
moment w procesie tworzenia się w Uniwersytecie tajnego nauczania.
Pierwsze tajne komplety zaczęły powstawać w maju 1942 r. Geografia
kryła się pod konspiracyjną nazwą „Amundsen”.
Ogółem w latach 1942–1945 zajęcia prowadziło na Uniwersytecie blisko 140 wykładowców zatrudnionych przed wojną na uczelni oraz około 50 osób z zewnątrz, zaś w tajnych kursach uczestniczyło ponad 800
studentów. Zajęcia odbywały się przez cały czas, nie było tradycyjnych
wakacji czy ferii świątecznych. Jedyny okres przerwy w zajęciach miał
miejsce w sierpniu 1944 r. i wiązał się z wybuchem Powstania Warszawskiego oraz wielką łapanką w Krakowie. Od samego początku w tajnym
nauczaniu uczestniczyli Józef Szaflarski oraz Stanisław Leszczycki.
W przypadku geografii w pierwszym okresie studia miały charakter
konsultacji. Nie prowadzono jeszcze wtedy żadnych wykładów ani ćwiczeń. Dopiero w roku akad. 1943/1944 nauczanie geografii nabrało większego rozmachu. Utworzono dwie grupy. Pierwsza, obejmująca młodzież
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„starszą” (przedwojenną) liczyła 6–7, a niekiedy nawet 10 osób, drugą
natomiast, mniej liczną (4–5 osób), stanowili studenci I roku. Grupę
„starszych” tworzyli studenci, którzy przed wojną ukończyli co najmniej
drugi rok nauki, a także trzech magistrantów. Ze względu na różny poziom przygotowania uczestników tej grupy, realizację programu studiów
rozpoczęto od generalnej powtórki z zakresu zajęć wysłuchanych przed
wojną. Wykłady miały charakter bardzo syntetyczny, a cennym ich uzupełnieniem były merytoryczne dyskusje. Stopniowo zajęcia zaczęły obejmować przedmioty nowe, których studenci nie zdążyli wysłuchać przed
wojną. Wszystkim uczestnikom umożliwiono składanie egzaminów końcowych oraz przygotowywanie prac magisterskich. Łącznie odbyło się
ponad 40 spotkań. Dla grupy „młodszej” prowadzono zajęcia zgodne
z przedwojennym programem studiów. Łącznie odbyło się 39 zebrań
czterogodzinnych.
J. Szaflarski, S. Leszczycki i M. Klimaszewski opiekowali się również
pracami doktorskimi, przygotowywanymi przez magistrantów. Ponadto
Szaflarski był członkiem Komisji Egzaminacyjnej Tajnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego ds. przewodów doktorskich. Natomiast S. Leszczycki prowadził zajęcia w Szkole Nauk Politycznych, działającej w roku 1943/1944
przy Wydziale Prawa UJ.
Wydarzenia w styczniu 1945 r. przerwały tajne nauczanie, które niejako automatycznie przybrało charakter jawności. W kwietniu 1945 r.
rozpoczęły się już normalne zajęcia w budynku Instytutu Geograficznego
UJ przy ul. Grodzkiej 64.
Obok pracy w Tajnym Uniwersytecie, geografowie angażowali się
w konspiracyjne nauczanie w szkołach średnich i w Akademii Handlowej. Jeżeli chodzi o szkolnictwo najbardziej zasłużonymi geografami byli
Maria Dobrowolska oraz Józef Szaflarski. Pierwsze komplety Szaflarski
zorganizował już 15 stycznia 1940 roku. Równocześnie prowadził tajne
wykłady z geografii gospodarczej dla studentów Akademii Handlowej.
Poszukiwany przez gestapo od końca października 1942 r. ukrywał się
w Krakowie i jego okolicach, ale nie zaniechał swej misji nauczycielskiej.
Maria Dobrowolska kierowała tajnym ośrodkiem nauczania nr 6 w Krakowie-Dębnikach, który mieścił się w jej mieszkaniu. Pracę w podziemnym
szkolnictwie podjęli też m.in. Stanisław Korbel, Rodion Mochnacki, Józef
Staśko, Wojciech Walczak, Marian Gotkiewicz, Stanisława Niemcówna,
Irena Ormicka, Walenty Winid, Adam Gadomski, Julian Stanoch. Trzej
ostatni przypłacili to życiem, zamordowani w obozie Auschwitz.
Obok działalności w tajnym nauczaniu krakowscy geografowie
nie porzucili swoich badań naukowych, choć oczywiście prowadzili je
w ograniczonym zakresie. Przez cały okres okupacji wiele czasu poświęcali oni pisaniu podręczników i monografii.
Stanisław Leszczycki pracował w okresie okupacji nad rozprawą habilitacyjną, która bazowała na materiałach zebranych w 1936 r. podczas
ekspedycji do Anatolii. Rozprawa ta, p.t. Badania geograficzne nad osadnictwem Południowej Anatolii została opublikowana dopiero w 1987 r. Ponadto Leszczycki działał w zespole złożonym z asystentów UJ, którego celem
było wypracowanie zasad reformy szkolnictwa wyższego w powojennej
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Polsce. Aktywnie uczestniczył też w pracach grupy, której zamierzeniem
było m. in. stworzenie modelu gospodarki planowej w Polsce.
W lutym 1943 r. Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze AK w Warszawie opublikowały pracę Antoniego Wrzoska Śląsk, ukazującą ten region
w ujęciu historycznym. Ukazała się ona w serii wydawniczej p.t. Ziemie
powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy. Praca Wrzoska stanowiła doskonałą argumentację dla uzasadnienia przynależności Śląska do Polski.
Po Powstaniu Warszawskim do Krakowa dotarł Eugeniusz Romer, pod
przybranym nazwiskiem Edmunda Piotrowskiego, którego używał do początków 1945 r.. Przybycie Romera zintensyfikowało prace krakowskich
geografów związane z przyszłymi granicami Polski. Studiami z tego zakresu kierował Romer, a w skład zespołu wchodzili Stanisław Pietkiewicz, Edward Rühle, Józef Szaflarski, Stanisław Leszczycki.
Niektórzy geografowie służyli w armii polskiej, walczącej na frontach
zachodnich (np. późniejsi profesorowie UJ Władysław Milata, Jan Flis,
Zdzisław Czeppe), inni działali w zbrojnym podziemiu, głównie w Armii
Krajowej (np. Stanisław Leszczycki).
Za pracę niepodległościową krakowscy geografowie byli mordowani
w Auschwitz i Katyniu, ginęli w egzekucjach ulicznych, byli torturowani
w więzieniach hitlerowskich i sowieckich. Obok pracowników naukowych byli to nauczyciele, działacze samorządowi i społeczni.
Dokonany bilans strat wojennych krakowskiej geografii wykazuje
m.in. następujące osoby:
Krzysztof Beres (+1944, w bitwie partyzanckiej pod Kajetanowicami),
Tadeusz Betleja (+wrzesień 1939),
Władysław Breitmeier (+1943, Auschwitz),
Tadeusz Czort (+1940, Katyń),
Adam Gadomski (+1942, Auschwitz),
Edward Kazimierz Kremky (+1940, Katyń),
Walerian Łoziński (+1944, Kraków),
Wiktor Ormicki (+1941, Mauthausen-Gusen),
Zdzisław Simche (+1940, Auschwitz),
Piotr Jan Smarzyński (+1940, Katyń),
Jerzy Smoleński (+1940, Sachsenhausen),
Julian Stanoch (+1942, Auschwitz),
Walenty Winid (+1945, Auschwitz).
W dniu 16 marca 1945 r. Senat UJ powziął jednomyślną uchwałę, która stwierdzała, że okres od r. 1939/1940 do końca 1944 nie stanowi luki
w pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, „ale zasługuje w zupełności na
uznanie za prawidłowo odbyte pięć lat akademickich”. Zaś tajne nauczanie uznano za jedną z najpiękniejszych kart w dziejach Uniwersytetu.

5. Okres po II wojnie światowej
W kwietniu 1945 r. w Instytucie Geograficznym UJ rozpoczęto normalne
zajęcia dydaktyczne. Ważną rolę odegrał wówczas pierwszy powojenny
dyrektor Instytutu – Eugeniusz Romer (1871–1954), emerytowany profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Ten światowej sławy kartograf, twórca
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polskiej i europejskiej szkoły kartograficznej, był w tym czasie jedynym
czynnym profesorem geografii w Krakowie. Doprowadził on do przewodów habilitacyjnych aż 7 geografów (S. Leszczycki, A. Kosiba, A. Malicki, S. Pietkiewicz, M. Klimaszewski, J. Dylik, M. Kiełczewska-Zaleska),
z których dwóch zostało później jego następcami – Stanisław Leszczycki (1945/1946; w 1948 r. przeniósł się do Uniwersytetu Warszawskiego;
w 1953 r. założył w Warszawie Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) i Mieczysław Klimaszewski (1949–1978). Kolejnymi dyrektorami Instytutu byli: Mieczysław Hess (1978–1981), Bronisław
Kortus (1981–1991), Antoni Jackowski (1991–1994), Ludwik Kaszowski
(1994–1996), Kazimierz Krzemień (1996–1999), ponownie A. Jackowski (1999–2005), Bolesław Domański (2005–2012) i Marek Drewnik
(od września 2012). Bardzo zasłużonym w uruchamianiu Instytutu po
wojnie był Józef Szaflarski (1908–1989), który w 1954 r. przeniósł się na
Śląsk. W okresie 1948–1960 wykładał w Instytucie Jan Flis (1912–1993),
geograf fizyczny i kartograf, jeden z twórców powojennej polskiej dydaktyki geografii.
W okresie powojennym dwóch geografów pełniło funkcję Rektora UJ
– M. Klimaszewski (w latach1964–1972) oraz M. Hess (1977–1981), zaś
czterech było dziekanami Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi: A. Wrzosek (1964–1969), M. Hess ((1972–1975), A. Jackowski (1993–1999) oraz
K. Krzemień (2005–2012).
W 1970 r. w miejsce nazwy „Instytut Geograficzny” przyjęto oficjalnie
nazwę „Instytut Geografii”, zaś w dniu 28 czerwca 2000 r. „Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej”. Wiązało się to przede wszystkim z rozszerzającym się profilem badawczym i dydaktycznym Instytutu. Rozwijała
się też baza lokalowa. W 1971 r. przyznano Instytutowi część budynku
byłego Sądu Wojewódzkiego przy ul. Grodzkiej 52 (Collegium Broscianum). W dniu 13 października 2003 r. na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Pychowicach wmurowano kamień węgielny pod nową siedzibę Instytutu. Poświęcenia kamienia
dokonał JE ks. biskup Tadeusz Pieronek w obecności JM Rektora UJ prof.
dr hab. Franciszka Ziejki, Senatu UJ, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, członków Komitetu Nauk Geograficznych PAN, dziekanów
i dyrektorów jednostek geograficznych z całej Polski oraz projektantów
Grażyny i Aleksandra Czora. Obiekt został oficjalnie przekazany Instytutowi w dniu 1 lipca 2005 roku. Nowocześnie urządzony zajmuje 5800
m², posiada m.in. świetnie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria specjalistyczne i komputerowe. Pod koniec pierwszej dekady XXI stulecia w
Instytucie pracuje około 90 osób, z tego ponad 50 to nauczyciele akademiccy. Instytut jest jedną z głównych w Polsce placówek geograficznych
kształcących młode kadry. W latach 1960–2011 przeprowadzono tu blisko
170 przewodów doktorskich oraz około 60 przewodów habilitacyjnych.
Po II wojnie światowej ukształtowała się wyraźnie dualistyczna
struktura Instytutu (podobnie zresztą jak w większości ośrodków geograficznych w Polsce), a więc jego podział merytoryczny i organizacyjny
na Katedrę Geografii Fizycznej kierowaną przez prof. Mieczysława Klimaszewskiego i na Katedrę Geografii Ekonomicznej, której przewodził
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prof. Antoni Wrzosek. Zasługą tych obu badaczy był dalszy twórczy rozwój geografii fizycznej, w szczególności geomorfologii oraz geografii
ekonomicznej, dorównujący standardom światowym. Równocześnie,
zgodnie z ówczesną ogólną tendencją, następowała daleko idąca specjalizacja. Tak więc w obrębie geografii fizycznej uprawiano geomorfologię,
hydrografię i klimatologię, a w geografii ekonomicznej – geografię ludności i osadnictwa, geografię rolnictwa, geografię przemysłu, geografię
transportu oraz geografię turyzmu.
Na rozwój geografii uniwersyteckiej w okresie powojennym rzutowały przede wszystkim dwie osobowości: Mieczysław Klimaszewski i Antoni Wrzosek.
Mieczysław Klimaszewski (1908–1995) był wybitnym geomorfologiem, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1964–1972 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu prac fundamentalnych dla rozwoju światowej
geomorfologii, m.in. pierwszego polskiego podręcznika z tego zakresu.
Badacz rzeźby krasowej w Chinach, rozwoju gleb strukturalnych i przebiegu deglacjacji na Spitsbergenie. Autor nowego poglądu na rozwój
rzeźby polskiej części Karpat Zachodnich w okresie trzecio – i czwartorzędu, zasad kartowania geomorfologicznego i hydrograficznego
oraz koncepcji konstrukcji szczegółowych map geomorfologicznych na
zasadach genetyczno – chronologicznych, syntezy ewolucji rzeźby Tatr
Polskich. Do jego głównych prac należą.: Geomorfologia (1957 i kolejne
wyd.), Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym (1948), Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjorden a Eidom-Bukta (1960), Rzeźba Tatr Polskich (1988).
Antoni Wrzosek (1908–1983), profesor Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu (rektor w latach 1952–1955) i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wielce zasłużony badacz Śląska. Współtwórca polskiej antropogeografii
(geografii człowieka), powojennej geografii turyzmu i geografii regionalnej oraz polskiej szkoły planowania przestrzennego i regionalnego.
Twórca krakowskiej szkoły geografii przemysłu. Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ (1964–1969). Członek wielu krajowych i zagranicznych organizacji i komitetów naukowych. Najważniejsze jego prace
to m.in.: Z badań nad zjawiskami krasowymi Tatr Polskich (1933), Z geografii
komunikacyjnej Pomorza, Stosunki komunikacyjne na Pomorzu (1935), Antropogeografia (1939, wspólnie z B. Zaborskim), Czechosłowacja. Zarys ogólnej
geografii kraju (1960), Główne okręgi przemysłowe Polski (1972), Geografia
energetyki świata (1977).
Aktualnie w Instytucie funkcjonuje 9 zakładów oraz 1 zespół. Instytut
posiada również trzy stacje badawcze. We współczesnej problematyce
badawczej daje się zauważyć ciągłość tradycji poprzez kontynuowanie
dawnych tematów, lecz w nowym ujęciu metodycznym. Ponadto współczesność narzuca konieczność podejmowania nowych badań. Głównym
obszarem badawczym są Karpaty Polskie wraz z przyległymi terenami
Kotlin Podkarpackich i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. W latach 1995–2011
pracownicy Instytutu opublikowali łącznie ponad 3500 prac, z których
wiele ukazało się za granicą.
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W ostatnim dziesięcioleciu w Instytucie zrealizowano ponad sto
projektów badawczych, m.in. w ramach grantów finansowanych przez
Komisję Europejską. W okresie od 1989 do 2011 r. w Instytucie zorganizowano ponad 150 konferencji, z czego połowę stanowiły spotkania
międzynarodowe.
Instytut ma długie tradycje badań typu ekspedycyjnego, sięgające
czasów L. Sawickiego. Pracownicy brali udział w ekspedycjach w góry
Changaj i Chentej, na stepy środkowo-mongolskie i na pustynię Gobi.
Od 1980 r. organizowano systematyczne wyjazdy na Spitsbergen jako
własne ekspedycje UJ, prowadząc studia ogólnogeograficzne, hydrograficzne, klimatologiczne, glebowe i historyczno-geograficzne. Wiele osób
wzięło udział w interdyscyplinarnych wyprawach zorganizowanych do
Afganistanu, w Hindukusz, Andy Peruwiańskie, Alpy, na wyspy Zielonego
Przylądka i Saharę (Maroko, Tunezja, Libia, Egipt), w Masyw Centralny, do
Szkocji, na płw. Kolski i Zabajkale.
Ważnym elementem pracy badawczej są kontakty z innymi ośrodkami geograficznymi. Ciągła współpraca łączy Instytut z kilkudziesięcioma
geograficznymi jednostkami uniwersyteckimi i akademii nauk w Europie
oraz Ameryce. Współpraca z placówkami zagranicznymi prowadzona jest
także w ramach międzynarodowych projektów i zespołów badawczych.
Dzięki utworzeniu Pracowni Wydawniczej (1995) Instytut jest bardzo aktywny w zakresie edytorskim. Publikuje „Prace Geograficzne” (od
1960 r., kontynuacja wydawnictwa przedwojennego, wychodzącego od
1922 r.), „Peregrinus Cracoviensis” (od 1995 r.), a w latach 2009–2011
– „Folia Geographica”, ser. Geogr. Physica oraz ser. Geographia-Oeconomica (wspólnie z PAN Oddz. Kraków), a także monografie i podręczniki.

6. Współczesne szkoły geograficzne
Po II wojnie światowej, a zwłaszcza od połowy lat 50. XX w., ośrodek
krakowski zaczął uzyskiwać czołową pozycję w świecie w zakresie geomorfologii. Równocześnie zachował on pewne cechy „swoiste”, jak gruntowne badania terenowe i empiryczne oraz konsekwentne podejście dynamiczne, zarówno w badaniach procesów fizyczno-geograficznych, jak
i społeczno-ekonomicznych. Geomorfologia stała się najbardziej znanym
kierunkiem badawczym Instytutu, a powstające tu studia były – i są nadal –
cytowane w literaturze geograficznej na całym świecie.
Decydujący wpływ na rozwój uniwersyteckiej szkoły geomorfologii
miało sformułowanie przez Mieczysława Klimaszewskiego zasad kartowania geomorfologicznego i koncepcji konstrukcji map geomorfologicznych w skali 1:50000 i 1:25000, opartych na zasadach genetyczno-chronologicznych (Mapa geomorfologiczna Krakowa i okolic). Ośrodek
krakowski był pierwszym w Polsce, który rozpoczął szczegółowe kartowanie geomorfologiczne, później zostało ono zaakceptowane i podjęte
przez inne ośrodki naukowe w kraju i poza jego granicami.
Druga szkoła w geomorfologii wiązała się z rozwojem badań z zakresu geomorfologii dynamicznej. Ich podstawową cechą było określenie
typu i natężenia procesów na podstawie bezpośrednich studiów terewww.geo.uj.edu.pl
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nowych. Zainicjował je M. Klimaszewski (1955), a kontynuował m.in.
Zdzisław Czeppe podczas wypraw na Spitsbergen. Znaczącym nurtem
badań geomorfologicznych z zakresu geomorfologii dynamicznej były
i są nadal badania fluwialne. Główne problemy badawcze koncentrują się
wokół prawidłowości transformacji koryt rzecznych oraz morfogenetycznej roli wezbrań, ich wielkości i częstości. Nowy etap badań dynamiki
rzeźby nastąpił wraz z powstaniem w 1984 r. Stacji Naukowej Instytutu
w Łazach k. Bochni, na Pogórzu Wiśnickim. Od 1986 r. rozpoczęto tam pomiary procesów spływu i spłukiwania, procesów fluwialnych i eolicznych
w obrębie zlewni eksperymentalnych, na poletkach doświadczalnych oraz
w stałych punktach pomiarowych na stokach i w korytach rzecznych.
Ważnym kierunkiem współczesnych badań geomorfologicznych jest
paleogeografia, łącząca informacje archeologiczne, pochodzące ze źródeł historycznych, z wynikami z wierceń geologicznych. Nowoczesne
metody datowania bezwzględnego osadów oraz opracowywania wyników z zastosowaniem GIS pozwalają na reinterpretację wcześniejszych
rezultatów i uzyskiwanie wielu nowych.
Tradycyjna krakowska szkoła hydrograficzna powstała pod kierunkiem Ireny Dynowskiej-Balcer zajmowała się głównie badaniami nad
przemianami stosunków wodnych pod wpływem czynników naturalnych
i antropogenicznych. Specjalnością stały się badania dotyczące różnych
aspektów zmian obiegu i chemizmu wody, ze szczególnym uwzględnieniem Karpat i Wyżyny Małopolskiej.
Irena Dynowska-Balcer (1929–1995) geograf, hydrolog, profesor UJ.
Szczególne zasługi położyła w zakresie prac metodycznych i regionalnych z potamologii, hydrogeologii płytkich wód podziemnych i źródeł,
antropogenicznych przemian obiegu wody w Polsce oraz kartografii hydrologicznej. Do głównych jej prac należą m.in.: Typy reżimów rzecznych
w Polsce (1971), Hydrografia (1982, z A. Tlałką), Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej (1983), Przemiany stosunków wodnych w Polsce
w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych (1993), Hydrological
Maps, A Contribution to the International Hydrological Decade (1977). Krakowską szkołę hydrograficzną rozwinął przedwcześnie zmarły Wojciech
Chełmicki (1952–2011). Opublikował 170 prac, głównie z zakresu hydrologii środowiska geograficznego, hydrologii płytkich wód podziemnych,
źródeł i strefy półsuchej, ochrony zasobów wodnych oraz antropogenicznych przemian środowiska wodnego.
Poważny dorobek uniwersytecka hydrologia notuje też w zakresie badań eksperymentalnych w małych zlewniach. Prowadzone są także studia
nad transportem radionuklidów w rzekach oraz studia metodyczne nad
zastosowaniem sieci neuronowych w hydrologii. Znaczący jest udział hydrologów w pracach nad mapą hydrograficzną Polski oraz konserwatorską ochroną źródeł Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.
Szereg osiągnięć naukowych mają również klimatolodzy. Na rozwój
uniwersyteckiej klimatologii główny wpływ mieli Władysław Milata oraz
Mieczysław Hess.
Władysław Milata (1911–1954), geograf, meteorolog i klimatolog,
docent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją działalność naukową rozpo74
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czął jeszcze przed II wojną światową (Pokrywa śnieżna w Karpatach, 1937).
W okresie wojny pracował w polskiej i brytyjskiej służbie meteorologicznej lotnictwa wojskowego. Jeden z twórców krakowskiej klimatologii.
Organizator Biura Pogody PIHM w Krakowie (1948), założyciel Katedry
Meteorologii UJ (1952). Wybitny specjalista w zakresie klimatu Tatr.
Mieczysław Hess (1931–1993), geograf, klimatolog, profesor, badacz
Pamiru, Mongolii i Karpat, twórca liczbowej klasyfikacji pięter klimatycznych. Ponadto stworzył kierunki badawcze z zakresu: aktynometrii i badań bilansu radiacyjnego, klimatologii miejskiej, zmian klimatu
oraz mezo- i mikroklimatu obszarów pozamiejskich. Później zostały one
znacznie poszerzone o taką problematykę, jak bioklimatologia i biometeorologia człowieka z włączeniem fitobioklimatologii. Za główną pracę
M. Hessa uważa się Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich (1965).
Zakład Klimatologii kontynuuje trwające od 1792 r. obserwacje meteorologiczne na Stacji Naukowej w Ogrodzie Botanicznym UJ, założonej
jeszcze przez Jana Śniadeckiego. Zasobny bank danych związany z tą
stacją umożliwił podjęcie prac z zakresu klimatologii historycznej oraz
badań porównawczych w skali międzynarodowej. Interesującą tematykę
wpływu powierzchni wodnej na zmianę warunków mezoklimatycznych
podjęto również na bazie danych gromadzonych w stacji w Gaiku-Brzezowej nad zbiornikiem Dobczyckim.
Do badań struktury środowiska przyrodniczego obszarów górskich
i wyżynnych, traktowanego jako system złożony z geokompleksów, wypracowano oryginalną metodę kartowania terenowego. Metoda ta została zmodyfikowana dla potrzeb kartowania obszarów wysokogórskich
oraz dla potrzeb kartowania terenów polarnych. Dużą wagę przywiązuje
się do badań związanych z funkcjonowaniem geosystemów. W ostatnich
latach prowadzone są też badania nad specyfiką funkcjonowania środowiska przyrodniczego gór i wyżyn w warunkach ekstremalnych, pod
wpływem intensywnych opadów, gwałtownych powodzi i trąb powietrznych, jak również transformacji gospodarczej kraju. Wypracowywana
została metodologia oceny wartości środowiska przyrodniczego gór
z punktu widzenia potrzeb człowieka oraz oceny jego odporności na presję człowieka, ze wskazaniem barier, których przekroczenie może prowadzić do degradacji zasobów środowiska. Od 1993 r. badania przemian
środowiska prowadzone były także na Spitsbergenie, a obecnie dotyczą
one transformacji krajobrazów arktycznych pod wpływem współczesnego ocieplenia klimatu i recesji zlodowacenia.
Na rozwój omawianych badań decydujący wpływ miał Zdzisław Czeppe (1917–1991), geograf fizyczny, geomorfolog, profesor UJ. Był jednym
z pionierów badań związanych z degradacją i ochroną środowiska i twórcą kompleksowych metod badań środowiska przyrodniczego jako systemu. Polarnik, uczestnik wielu polskich wypraw naukowych na Spistsbergen (w tym pierwszej z zimowaniem, 1957–1958). Podczas II wojny
światowej żołnierz kampanii francuskiej 1940, lotnik RAF w Dywizjonie
300. Główne jego prace to: Roczny przebieg mrozowych ruchów gruntu
w Hornsundzie (Spitsbergen) 1957 (1961), Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo – zachodnim Spitsbergenie (1966).
www.geo.uj.edu.pl
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Choć tradycja badań naukowych o glebach sięga w Uniwersytecie Jagiellońskim schyłku XIX w., to problematyka ta jako przedmiot odrębnych
studiów pojawiła się w Instytucie dopiero w 1987 r. Wówczas stworzone
zostały warunki dla rozwoju gleboznawstwa i geografii gleb. Dorobek zespołu badawczego wyraża się licznymi studiami z zakresu genezy, klasyfikacji i kartografii gleb (m.in. mapy gleb karpackich parków narodowych),
geografii gleb (m.in. badania gleb strefy polarnej i tundrowej, obszarów
górskich i strefy suchej), paleogeografii (m.in. wspólne z archeologami
badania gleb kopalnych), ochrony gleb. Powstają plany ochrony przyrody
nieożywionej i gleb dla parków narodowych (Bieszczadzki PN, Magurski
PN, Tatrzański PN). Istotną częścią działalności jest opracowywanie map
glebowych zarówno wielkoskalowych (parki narodowe), jak i przeglądowych (Karpaty).
W okresie ostatniego ćwierćwiecza w panoramie naukowej Uniwersytetu bardzo silnie zaznaczyła swą obecność krakowska szkoła kartograficzna, utworzona przez Kazimierza Trafasa (1939–2004). W literaturze przedmiotu określa się ją „krakowską szkołą kartografii regionalnej”, której dorobkiem jest szereg opracowanych atlasów regionalnych
K. Trafas był redaktorem takich opracowań jak: Atlas Tatrzańskiego Parku
Narodowego (1979), Atlas Miasta Krakowa (1988), atlasy województw: krakowskiego (1979), bielskiego (1981) i tarnowskiego (1988). W ramach
zastosowania metod geoinformatycznych w analizie terenu i kartografii tematycznej wypracowywane są nowe koncepcje map tematycznych
z wykorzystaniem zarówno technik teledetekcyjnych (obrazy satelitarne, termowizja), jak i systemów informacji przestrzennej. Opracowania
dotyczą map w skalach dużych (topograficznych) i w skalach mniejszych (przeglądowych).
W Instytucie podjęto aktywną działalność związaną z wypracowywaniem podstaw metodycznych dla zastosowania GIS i teledetekcji w badaniach geograficznych. Wyniki dociekań metodycznych są weryfikowane
w badaniach dotyczących szeroko rozumianej relacji człowiek – środowisko w regionach górskich, głównie w Karpatach Polskich, Kotlinach
Podkarpackich i na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, a także w innych górach
świata. Badania dotyczą zmian historycznych użytkowania ziemi oraz
współczesnych przemian w tym użytkowaniu, związanych z transformacją ustrojową i integracją europejską. Inicjatorem badań z tego zakresu
był Wojciech Widacki (1943–2006).
Rozwijana była krakowska szkoła w dziedzinie badań użytkowania
ziemi, której twórcą był Karol Bromek (1915–2002). Prace tego uczonego
dotyczyły przede wszystkim użytkowania ziemi w Krakowie i powiecie
krakowskim, rozwoju historycznego i terytorialnego Krakowa, a także
miar i map koncentracji w geografii. Do najważniejszych należą: Rozwój
demograficzny regionu Krakowa w okresie od 1869 do 1950 (1964), Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około
1960 r. (1966).
Za oryginalny uważany jest dorobek ośrodka krakowskiego w zakresie problematyki związanej z procesami urbanizacyjnymi użytkowaniem
przestrzeni miejskiej, a także studia metodyczne dotyczące typologii
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i regionalizacji demograficznej, geografii ludności, geografii społecznej
miast, użytkowania ziemi i geografii rolnictwa.
Przez wiele lat ośrodek krakowski przewodził polskiej geografii turyzmu. Po II wojnie światowej tutaj powstawały pierwsze w kraju prace
z tej dziedziny (A. Wrzosek), w latach 70. i 80. przedstawiono założenia teoretyczne i metodologiczne dla badań z zakresu geografii turyzmu
m.in. Jadwiga Warszyńska (1925–2011). W literaturze europejskiej pojawiło się wówczas pojęcie „krakowskiej szkoły” w tej dziedzinie. Jednym
z współtwórców polskiej geografii uzdrowisk był Jerzy Groch (1948–
–2000).
Po II wojnie światowej wykształciła się „krakowska szkoła geografii
przemysłu”, utworzona przez A. Wrzoska, którą następnie kontynuował
i rozwinął Bronisław Kortus. W ostatnich kilkunastu latach zaczęto uprawiać kierunki badawcze dotyczące m.in.: rozwoju regionalnego i lokalnego, geografii behawioralnej, roli innowacji oraz regionalnych uwarunkowań rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, dynamiki przestrzennej
organizacji przemysłu, przekształceń społeczno-gospodarczych Polski
i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Tradycja badań z zakresu szeroko rozumianej geografii religii sięga
w Instytucie XIX w. (W. Pol) i okresu międzywojennego (A. Wrzosek).
Współczesne badania przypadają na początek lat 80. ubiegłego stulecia.
Stanowiły one novum w polskiej geografii. Do chwili obecnej wypracowano podwaliny teoretyczne i metodyczne tej nowej w polskich warunkach
subdyscypliny naukowej. Główny przedmiot badań stanowią migracje
pielgrzymkowe w Polsce i na świecie. Zdaniem wielu specjalistów (również zagranicznych) wykształciła się charakterystyczna krakowska szkoła geograficzna w tej dziedzinie, jedyna w Polsce i jedna z nielicznych
w świecie.
W ostatnim okresie w Instytucie podjęto badania związane z historią
geografii polskiej, w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W chwili
obecnej jest to jedyna w Polsce placówka naukowa, prowadząca systematyczne studia z tej dziedziny.
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Zakład Geomorfologii powstał w 1967 r., w okresie przekształcenia Katedr Geografii w Instytucie. Pierwszym jego kierownikiem był Mieczysław
Klimaszewski, a następnie Ludwik Kaszowski. Zakład nawiązuje do tradycji L. Sawickiego, J. Smoleńskiego, J. Szaflarskiego, A. Wrzoska, E. Romera, J. Flisa i Z. Czeppego. Sformułowanie przez M. Klimaszewskiego,
z początkiem lat 50. XX w., zasad kartowania geomorfologicznego i konstrukcji map geomorfologicznych miało decydujący wpływ na rozwój
geomorfologii. Rozwinięto także kierunek geomorfologii dynamicznej
w celu poznania procesów morfogenetycznych w oparciu o pomiary terenowe. W latach 60. XX w. zapoczątkowano badanie dynamiki koryt
rzecznych. Potrzeba szczegółowych badań procesów morfogenetycznych zainspirowała utworzenie Stacji Naukowej w Łazach. Nowoczesne
laboratoria umożliwiają dalszy rozwój badań.
Współczesna problematyka badawcza
Ewolucja i dynamika rzeźby wybranych obszarów górskich i wyżynnych
(Karpaty, Wyżyny Polskie, Alpy, Masyw Centralny, Góry Szkocji, Andy, Wyspy Zielonego Przylądka, Atlas, G. Attyki). Rzeźba gór wysokich i średnich.
Systemy korytowe i współczesne procesy fluwialne w obszarach górskich
i wyżynnych. Denudacja chemiczna i mechaniczna obszarów górskich. Plejstoceńska i holoceńska ewolucja wybranych dolin wyżynnych i górskich.
Wpływ działalności człowieka na przebieg procesów morfogenetycznych
i przemiany rzeźby w obszarach górskich. Procesy eoliczne oraz typologia
wydm (Polska Południowa).
Zakład współpracuje z następującymi ośrodkami zagranicznymi:
Uniwersytet Blaise Pascal w Clermont-Ferrand, Uniwersytet Bordeaux III
(Francja), Uniwersytet w St. Andrews (Wlk. Brytania), Uniwersytet w Salzburgu, Uniwersytet im. I. Franko we Lwowie, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytet w Prešovie (Słowacja), Uniwersytet w Bratysławie, Uniwersytet w Timisoarze (Rumunia),
Département de Géographie, Faculté des Lettres de la Manouba-Manouba
(Tunezja), National & Kapodistrian University w Atenach.
Kazimierz Krzemień, prof. dr hab., profesor zwyczajny,
kierownik Zakładu
Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia

Zainteresowania badawcze: geomorfologia fluwialna obszarów górskich i wysokogórskich (Tatry, Alpy, góry Szkocji, Masyw Centralny, Antyatlas); dynamika współczesnych procesów morfogenetycznych obszarów wysokogórskich (Tatry, Masyw
Centralny, Czarnohora); rozwój rzeźby wybranych obszarów górskich.
pok. 2.29, tel. 12 664 52 69, 506 006 646
email: kazimierz.krzemien@uj.edu.pl
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Elżbieta Gorczyca, dr, adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia
Zainteresowania badawcze: geomorfologia dynamiczna, badania procesów ekstremalnych i ich wpływu na rozwój stoków fliszowych; rola ruchu turystycznego
w przekształcaniu rzeźby obszarów górskich strefy umiarkowanej.
pok. 2.34, tel. 12 664 52 71
e-mail: e.gorczyca@geo.uj.edu.pl

Bogdana Izmaiłow, dr hab., adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia
Zainteresowania badawcze: morfogenetyczna działalność wiatru: rozwój wydm
śródlądowych i wydm strefy suchej gorącej, struktura i tekstura piasku wydmowego; przebieg współczesnych procesów eolicznych w obszarach wysokogórskich
i terenach rolniczo użytkowanych; rozwój rzeźby wybranych obszarów górskich
i ich przedpola.
pok. 2.28, tel. 12 664 52 68
e-mail: bogdana.izmailow@uj.edu.pl

Piotr Kłapyta, dr, asystent

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia
Zainteresowania badawcze: późnoglacjalna i holoceńska ewolucja rzeźby wysokogórskiej, geomorfologia glacjalna i peryglacjalna, metody datowania względnego form
w górach wysokich, paleograficzne znaczenie lodowców gruzowych, problematyka
kolonizacji wołoskiej Karpat.
pok. 3.23A, tel. 12 664 52 93
e-mail: piotr.klapyta@uj.edu.pl

Anna Michno, dr, adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia
Zainteresowania badawcze: holoceńska ewolucja dolin w obszarach lessowych; terenowe i laboratoryjne metody badań osadów czwartorzędowych; współczesne
procesy morfogenetyczne w różnych strefach klimatycznych.
pok. 2.34, tel. 12 664 52 71
e-mail: a.michno@geo.uj.edu.pl

Jolanta Święchowicz, dr hab., adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia
Zainteresowania badawcze: geomorfologia dynamiczna; procesy morfogenetyczne
w małych zlewniach; denudacja chemiczna i mechaniczna, katastrofy naturalne
i antropogeniczne; wpływ działalności człowieka na przebieg procesów morfogenetycznych i przemiany rzeźby.
pok. 3.23, tel. 12 664 52 72
e-mail: j.swiechowicz@geo.uj.edu.pl

Dominika Wrońska-Wałach, dr, asystent

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia
Zainteresowania badawcze: geomorfologia dynamiczna, dendrogeomorfologia – zapis procesów geomorfologicznych w słojach przyrostów rocznych drzew, dendrochronologia, rzeźba obszarów górskich strefy umiarkowanej i subpolarnej.
pok. 3.21, tel. 12 664 52 35
e-mail: dominika.wronska-walach@uj.edu.pl

Pracownia Zakładu

Pokój Doktorantów Zakładu

pok. 2.30, tel. 12 664 52 70, fax 12 64 53 87

pok. 2.40, tel. 12 664 52 79

Pracownia magisterska
pok. 2.14
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Zakład Geografii Fizycznej
www.geo.uj.edu.pl/zakłady/zgf
Zakład utworzono w 1968 r. Jego organizatorem i pierwszym kierownikiem był Zdzisław Czeppe. W pracach Zakładu dominuje kompleksowe podejście do środowiska przyrodniczego jako systemu złożonego
z elementów lub geokompleksów, nawiązujące do holistycznego, „humboldtowskiego” nurtu twórczości W. Pola i in. Główne kierunki badawcze
realizowane od 1968 r. to: struktura środowiska przyrodniczego w ujęciu horyzontalnym, pionowym, piętrowym i hierarchicznym, powiązania
w środowisku i jego funkcjonowanie, naturalne i antropogeniczne przemiany oraz przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju. W Zakładzie wypracowano indukcyjną metodę kartowania geokompleksów
w obszarach górskich i wyżynnych, która posłużyła do badań nad strukturą środowiska przyrodniczego w południowej Polsce i na Spitsbergenie.
Zweryfikowano regionalizację oraz określono współczesne zagrożenia
i problemy ochrony gór i wyżyn Polski.
Współczesna problematyka badawcza
Struktura, funkcjonowanie i przemiany środowiska przyrodniczego wybranych obszarów Europy, a w tym: środowisko przyrodnicze jako system dynamiczny, podlegający współcześnie intensywnym przemianom
naturalnym i antropogenicznym. Sezonowy monitoring funkcjonowania
nowych geokompleksów w krajobrazie. Aktualizacja stanu wiedzy o wewnętrznej strukturze i funkcjonowaniu środowiska obszarów podlegających szybkim zmianom krajobrazu, np. w Karpatach, gdzie obszary
użytkowane rolniczo zarastają lasem, lub w Arktyce, gdzie spod lodowców wyłaniają się znaczne obszary lądu lub fiordy. Wypracowanie metod
oceny zasobów środowiska jako podstawy strategii zrównoważonego
rozwoju i ocen oddziaływania na środowisko.
W ostatnim 10-leciu wykonano kilka projektów badawczych z zakresu ww. tematyki. Aktualnie Zakład kończy realizację 2 grantów M N i S W:
Zmiany środowiska przyrodniczego Zachodniego Sorkapplandu (Spitsbergen)
pod wpływem globalnego ocieplenia i działalności człowieka w ostatnim 25-leciu oraz Ocena wpływu taternictwa powierzchniowego na środowisko przyrodnicze, jako podstawa do określenia zasad udostępniania i monitoringu ruchu wspinaczkowgo na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także
uczestniczyw projekcie polsko-słowackim dotyczącym realizacji Multimedialnego Atlasu Tatr (poza projektami doktorantów). Zakład współpracuje z Zakładem Geoekologii Uniwersytetu Warszawskiego, Tatrzańskim
i Ojcowskim Parkiem Narodowym, Uniwersytetem w Oslo oraz Instytutem Geofizyki P A N.
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Wiesław Ziaja, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny,
kierownik Zakładu

Specjalność: geografia fizyczna kompleksowa
Zainteresowania badawcze: geokompleksy i geosystemy; zróżnicowanie i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego; struktura i dynamika krajobrazu; geograficzne
uwarunkowania ochrony przyrody; Arktyka, Europa Północna, Karpaty.
pok. 2.47, tel. 12 664 52 84
e-mail: wieslaw.ziaja@uj.edu.pl

Jarosław Balon, dr hab., adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna kompleksowa
Zainteresowania badawcze: środowisko przyrodnicze gór: struktura i funkcjonowanie
środowiska Tatr; typologia środowiska niezlodowaconych gór strefy umiarkowanej;
antropizacja środowiska Karpat; środowisko przyrodnicze strefy suchej.
pok. 2.39, tel. 12 664 52 83
e-mail: jaroslaw.balon@uj.edu.pl

Krystyna German, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny

Specjalność: geografia fizyczna kompleksowa
Zainteresowania badawcze: system środowiska przyrodniczego gór i wyżyn: struktura i organizacja, powiązania, funkcjonowanie, przemiany naturalne i antropogeniczne; zrównoważony rozwój.
pok. 2.46, tel. 12 664 52 82
e-mail: krystyna.german@uj.edu.pl

Miłosz Jodłowski, dr, adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna kompleksowa
Zainteresowania badawcze: piętrowość środowiska przyrodniczego gór; struktura
i dynamika granic w środowisku; funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
w warunkach antropopresji.
pok. 2.38, tel. 12 664 52 74
e-mail: m.jodlowski@geo.uj.edu.pl

Wojciech Maciejowski, dr, adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna kompleksowa
Zainteresowania badawcze: środowisko przyrodnicze gór i wyżyn, struktura i funkcjonowanie, piętrowość, przemiany naturalne i antropogeniczne; funkcjonowanie
przyrodniczych obszarów chronionych; biogeografia; środowisko geograficzne
krajów Azji i Afryki.
pok. 2.36, tel. 12 664 52 72
e-mail: wojciech.maciejowski@uj.edu.pl

Pracownia Zakładu
pok. 2.42, tel. 12 664 52 81

Pokój Doktorantów Zakładu
pok. 2.19, tel. 12 664 52 53

Pracownia magisterska
pok. 2.16
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Zakład Klimatologii
www.klimat.geo.uj.edu.pl
Zakład utworzono w 1952 r. w ramach Katedry Geografii Fizycznej.
Pierwszym kierownikiem był Władysław Milata, a następnymi Mieczysław Hess, Barbara Obrębska-Starkel oraz Janina Trepińska. Równolegle
z prowadzonymi w Zakładzie makroskalowymi badaniami rozpoczęto
prace terenowe, m.in. na powstałej w 1964 r. Stacji Naukowej w Gaiku-Brzezowej k. Dobczyc. W 1976 r. do Zakładu Klimatologii przyłączono
stację klimatologiczną, istniejąca przy Obserwatorium Astronomicznym
UJ od 1792 r. Wraz z nią przekazano archiwalne materiały z obserwacji
meteorologicznych.
Współczesna problematyka badawcza
Zmiany i zmienność klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Prace uwzględniające wyniki obserwacji meteorologicznych
z historycznej stacji „Obserwatorium Astronomiczne” w Krakowie (unikatowy bank danych w skali międzynarodowej) oraz innych stacji meteorologicznych z wieloletnimi seriami danych. Wpływ klimatu na środowisko
i człowieka. Klimat gór i wyżyn; problemy mezo- i mikroklimatu na podstawie serii pomiarów ze Stacji Naukowej IGiGP w Gaiku-Brzezowej. Zjawiska ekstremalne. Klimatologia synoptyczna oraz GIS w meteorologii
i klimatologii. Studia porównawcze nad zróżnicowaniem klimatycznym
w różnych regionach Europy. Badania bioklimatyczne oraz problemy antropogenicznych oddziaływań na klimat lokalny.
Zakład współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Europie,
m.in. w: Finlandii, Szwecji, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii,
Czechach, Słowacji, na Węgrzech oraz w Stanach Zjednoczonych, Japonii
i Australii. Pracownicy brali czynny udział w realizacji międzynarodowych
programów badawczych: CLIMHIST – poświęconego rekonstrukcji klimatu w okresie historycznym na podstawie tzw. zbiorów danych pośrednich, ESPERE-ENC (Environmental Science Published for Everybody Round
the Earth-Educational Network on Climate) – finansowanego przez UE
w 5. Programie Ramowym, COST 719 (The use of GIS in climatology and
meteorology), COST 733 (Harmonisation and Applications of Weather
Types Classifications for European Regions), CLIMARK (CNH: Towards an
Integrated Framework for Climate Change Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments), projekt finansowany
przez National Science Foundation.
Zbigniew Ustrnul, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu

Specjalność: klimatologia
Zainteresowania badawcze: zmiany i zmienność klimatu, meteorologia i klimatologia
synoptyczna, cyrkulacja atmosferyczna w różnych skalach, zastosowania GIS w
badaniach klimatologicznych; klimat obszarów górskich.
pok. 3.25, tel. 12 664 53 24
e-mail: zbigniew.ustrnul@uj.edu.pl
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Anita Bokwa, dr hab., adiunkt

Specjalność: klimatologia
Zainteresowania badawcze: mikroklimatologia; klimatologia historyczna; bioklimatologia człowieka; klimat obszarów zurbanizowanych; zagadnienia ochrony atmosfery;
percepcja społeczna pogody i klimatu; edukacja geograficzna.
pok. 3.39, tel. 12 664 53 27
e-mail: anita.bokwa@uj.edu.pl

Leszek Kowanetz, dr, starszy wykładowca

Specjalność: klimatologia
Zainteresowania badawcze: agro- i hydroklimatologia ze szczególnym uwzględnieniem klimatycznego bilansu wodnego obszarów górskich; zmiany klimatu w okresie
pomiarów instrumentalnych.
pok. 3.47, tel. 12 664 53 25
e-mail: l.kowanetz@uj.edu.pl

Dorota Matuszko, dr hab., adiunkt

Specjalność: klimatologia
Zainteresowania badawcze: zmiany klimatu – szczególnie zmienność zachmurzenia
i usłonecznienia w ostatnim stuleciu; klimat miasta; mikroklimatologia; klimatologia stosowana i bioklimatologia.
pok. 3.23B, tel. 12 664 53 62
e-mail: d.matuszko@uj.edu.pl

Barbara Obrębska-Starklowa, prof. dr hab., emerytowany profesor zwyczajny

Specjalność: klimatologia, bioklimatologia
Zainteresowania badawcze: klimatologia górska; bioklimatologia człowieka; fitobioklimatologia; historia badań klimatycznych; konstrukcja map klimatycznych;
antropogeniczne zmiany klimatu.
pok. 3.25, tel. 12 664 53 24
e-mail: b.starkel@geo.uj.edu.pl

Zygmunt Olecki, dr hab., emerytowany adiunkt

Specjalność: klimatologia
Zainteresowania badawcze: aktynometria ze szczególnym uwzględnieniem zmian
promieniowania w obszarach górskich; wpływ zanieczyszczenia atmosfery na
składowe bilansu radiacyjnego; klimat miasta.
pok. 3.32, tel. 12 664 53 28
e-mail: z.olecki@geo.uj.edu.pl

Katarzyna Piotrowicz, dr hab., adiunkt

Specjalność: klimatologia
Zainteresowania badawcze: klimatologia fizyczna; metodyka opracowań klimatologicznych; typologie klimatyczne; pory roku; zmiany i zmienność klimatu w ostatnim
dwustuleciu.
pok. 3.41, tel. 12 664 53 26
e-mail: k.piotrowicz@uj.edu.pl
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Janina Trepińska, prof. dr hab., emerytowany profesor nadzwyczajny

Specjalność: klimatologia
Zainteresowania badawcze: zmiany klimatu, szczególnie w okresie ostatnich 200 lat;
klimat obszarów górskich; modele cyrkulacji mas powietrza; historia badań klimatycznych; zagadnienia fizycznogeograficzne.
pok. 3.31, tel. 12 664 53 29
e-mail: j.trepinska@geo.uj.edu.pl; jtrepins@wp.pl

Robert Twardosz, dr hab., adiunkt

Specjalność: klimatologia, bioklimatologia
Zainteresowania badawcze: historia badań klimatologicznych; bioklimatologia człowieka; zmiany klimatu – szczególnie zmienność opadów; klimat miasta.
pok. 3.32, tel. 12 664 53 28
e-mail: r.twardosz@uj.edu.pl

Agnieszka Wypych, dr, adiunkt

Specjalność: klimatologia
Zainteresowania badawcze: zagadnienia zmian i zmienności klimatu, hydroklimatologia, zjawiska ekstremalne, GIS w meteorologii i klimatologii, klimat miasta.
pok. 3.47, tel. 12 664 53 25
email: agnieszka.wypych@uj.edu.pl

Jacek Zając, mgr, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Specjalność: klimatologia
Realizowane zadania: badania terenowe z zakresu meteorologii; tworzenie bazy
danych aktynometrycznych i klimatologicznych; archiwizacja danych meteorologicznych.
pok. 3.30, tel. 12 664 53 30
e-mail: j.zajac@uj.edu.pl

Pracownia Zakładu
pok. 3.30, tel. 12 664 53 30

Pokój Doktorantów Zakładu
pok. 3.22, tel. 12 664 52 78

Pracownia magisterska
pok. 2.18
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Zakład Hydrologii
www.hydro.geo.uj.edu.pl
Zakład Hydrografii, powołany w 1971 r., podjął problematykę zapoczątkowaną przez W. Pola i L. Sawickiego. Pierwszym kierownikiem Zakładu
była Irena Dynowska-Balcer (do 1995 r.), a następnie Wojciech Chełmicki
(do 2011 r.). Równocześnie utworzono Laboratorium Hydrochemiczne.
W 2000 r. przyjęto nazwę Zakład Hydrologii. Początkowo badano obieg
wody na obszarze fliszowym Karpat i węglanowych wyżyn południowej
Polski, a później dorzecza górnej Wisły oraz całej Polski. Podejmowano
też studia nad obiegiem wody w strefie suchej (Mongolia) i polarnej (Spitsbergen). Z czasem, problematykę uzupełniono o antropogeniczne czynniki przemian stosunków wodnych i terenowe badania hydrochemiczne
wód opadowych, podziemnych (źródła) i rzecznych, głównie na Pogórzu
Karpackim (Stacja Naukowa w Łazach), Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej
i Wyżynie Miechowskiej oraz w Tatrach.
Współczesna problematyka badawcza
Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania reżimu hydrologicznego i chemizmu wód wybranych obszarów. Przemiany stosunków wodnych
pod wpływem działalności antropogenicznej. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania chemizmu wód opadowych, rzecznych i podziemnych.
Zmiany hydrologicznych i hydrochemicznych cech źródeł. Wpływ opadów
atmosferycznych na dynamikę dostawy i odprowadzania biogenów ze
zlewni pogórskich o różnym użytkowaniu. Wpływ globalnych czynników
cyrkulacyjnych na zmiany reżimu rzek. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii. Rozmieszczenie, funkcjonowanie i ochrona źródeł.
Kartografia hydrologiczna.
Zakład współpracuje z następującymi organizacjami i ośrodkami
zagranicznymi: European Network of Experimental and Representative
Basins, Baltic University (Uppsala), Laboratorie Espaces, Nature et Culture, Universite Paris IV Sorbonne, Institut für Grundwasserökologie (Monachium-Neuherberg).
Joanna Pociask-Karteczka, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny,
kierownik Zakładu

Specjalność: geografia fizyczna, hydrologia
Zainteresowania badawcze: krążenie wody w strefie polarnej; przemiany stosunków
wodnych wielkich miast; przemiany środowiska geograficznego pod wpływem
działalności człowieka; dynamika odpłwu ze zlewni górskich; wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na warunki hydrologiczne w Karpatach.
pok. 2.35, tel. 12 664 52 77
e-mail: joanna.pociask-karteczka@uj.edu.pl
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Maria Baścik, mgr, starszy specjalista naukowo-techniczny

Specjalność: geografia fizyczna, hydrologia
Zainteresowania badawcze: źródła jako element przyrodniczy i kulturowy krajobrazu; ochrona źródeł; kartografia hydrologiczna; hydrografia Krakowa, problematyka
tatrzańska.
pok. 2.37, tel. 12 664 52 75
e-mail: maria.bascik@uj.edu.pl

Bartłomiej Rzonca, dr inż., adiunkt

Specjalność: hydrogeologia, hydrologia, inżynieria środowiska
Zainteresowania badawcze: hydrogeologia ośrodków szczelinowych i krasowych;
badania parametrów hydraulicznych skał; pochodzenie i kształtowanie składu
chemicznego wód źródlanych.
pok. 2.31, tel. 12 664 52 73
e-mail: b.rzonca@uj.edu.pl

Janusz Siwek, dr, adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna, hydrologia
Zainteresowania badawcze: antropogeniczne przemiany stosunków wodnych; hydrochemia; procesy hydrologiczne w zlewni; źródła; jakość wód podziemnych; GIS.
pok. 2.31, tel. 12 664 52 73
e-mail: janusz.siwek@uj.edu.pl

Joanna Siwek, dr, asystent

Specjalność: hydrologia
Zainteresowania badawcze: procesy hydrologiczne i geomorfologiczne zachodzące
w zlewniach o różnym użytkowaniu ziemi; wpływ gospodarczej działalności
człowieka, związanej przede wszystkim z rolnictwem i turystyką, na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych.
pok. 2.38 , tel. 12 664 52 74
e-mail: joanna.siwek@uj.edu.pl

Mirosław Żelazny, dr, adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna, hydrologia
Zainteresowania badawcze: chemizm wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych; modelowanie hydrologiczne przy pomocy sieci neuronowych; procesy
hydrologiczne i hydrochemiczne w wodach zlewni o różnym użytkowaniu, hydrologia i hydrochemia wód tatrzańskich.
pok. 2.32, tel. 12 664 52 76
e-mail: miroslaw.zelazny@uj.edu.pl

Pracownia Zakładu
pok. 2.37, tel. 12 664 52 75

Pokój Doktorantów Zakładu
pok. 2.20, tel. 12 664 52 63

Pracownia magisterska
pok. 2.16
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Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb
www.gleby.geo.uj.edu.pl
Zakład powstał w 1995 r. z Pracowni Gleboznawstwa utworzonej w 1987 r.
Do 2011 r. funkcję kierownika pełnił Stefan Skiba. Zakład nawiązuje do
tradycji gleboznawstwa byłego Wydziału Rolniczego UJ, sięgającej schyłku XIX w., którą reprezentują nazwiska W. Szajnochy, Z. Starzyńskiego,
W. Łozińskiego, J. Tokarskiego, T. Komornickiego. Pracownicy Zakładu
brali udział w opracowywaniu Planów Ochrony dla górskich parków narodowych (Bieszczadzki P N, Magurski P N, Tatrzański P N). W ramach tych
prac wykonywali również badania kartograficzno-gleboznawcze (wielkoskalowe mapy gleb) oraz konstruowali zasady ochrony środowiska abiotycznego i gleb. Gleboznawcze badania terenowe prowadzone są zazwyczaj w trybie ekspedycyjnym. Zakład dysponuje laboratoriami do badań
analitycznych.
Współczesna problematyka badawcza
Geograficzne uwarunkowania struktury pokrywy glebowej w obszarach
górskich i wyżynnych. Geneza, klasyfikacja i geografia gleb. Przekształcenia pokrywy glebowej i jej ochrona. Porównanie genezy gleb różnych
stref klimatyczno-roślinnych (tundra, tajga, obszary suche). Relacje pomiędzy wykształceniem pokrywy glebowej a pozostałymi komponentami środowiska przyrodniczego w terenach górskich. Wpływ działalności
osadniczej kultur prehistorycznych na pokrywę glebową w obszarach
wyżynnych. Zanieczyszczenie gleb radionuklidami i metalami ciężkimi.
Kartografia gleb – opracowanie wielkoskalowych i przeglądowych map
pokrywy glebowej.
Zakład współpracuje m.in. z Katedrami Gleboznawstwa Uniwersytetów: Czerniowieckiego Toruńskiego, Lwowskiego, oraz z Instytutem
Gleboznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk i z Instytutem Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownicy Zakładu biorą udział w pracach
International Union of Soil Science.
Marek Drewnik, dr hab., adiunkt, kierownik Zakładu

Specjalność: geografia, gleboznawstwo
Zainteresowania badawcze: geneza gleb górskich i gleb strefy polarnej; geografia
i ochrona gleb na obszarze płd. Polski, Karpat Wschodnich (Czarnohora) oraz
Spitsbergenu; kartografia gleb – opracowanie wielkoskalowych map gleb górskich
parków narodowych (Bd P N, M P N, P P N) oraz polskich Karpat.
pok. 2.33, tel. 12 664 53 61
e-mail: marek.drewnik@uj.edu.pl

Andrzej Kacprzak, dr, adiunkt

Specjalność: geografia, gleboznawstwo
Zainteresowania badawcze: geneza i rozwój gleb oraz pokryw stokowych w obszarach
górskich; wpływ czwartorzędowej ewolucji środowiska przyrodniczego na właściwości osadów i gleb.
pok. 2.25, tel. 12 664 52 64
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e-mail: andrzej.kacprzak@uj.edu.pl

Stefan Skiba, prof. dr hab., emerytowany profesor zwyczajny

Specjalność: gleboznawstwo
Zainteresowania badawcze: geneza, klasyfikacja, i ochrona gleb, opracowanie szczegółowych map gleb górskich parków narodowych (BdPN, MPN, TPN), badania
w Karpatach Wschodnich (Czarnohora, Gorgany, Świdowiec), w tajdze i w stepach górskich Mongolii, Zabajkala, w tundrze (Płw. Kola, Spitsbergen), na Saharze
(Maroko, Tunezja, Libia, Egipt).
pok. 2.26, tel. 12 664 52 65
e-mail: s.skiba@geo.uj.edu.pl

Wojciech Szymański, dr, asystent

Specjalność: gleboznawstwo
Zainteresowania badawcze: geneza i systematyka gleb; mikromorfologia gleb; mineralogia gleb; gleby Karpat; gleby Spitsbergenu; gleby utworów pyłowych południowej Polski; geneza, ewolucja i znaczenie poziomu fragipan
pok. 2.25, tel. 12 664 52 64
e-mail: w.szymanski@uj.edu.pl

Pracownia Zakładu
pok. 2.27, tel. 12 664 52 67

Pokój Doktorantów Zakładu
pok. 2.13, tel. 12 664 52 58

Pracownia magisterska
pok. 2.14
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Zakład Systemów Informacji Geograficznej,
Kartografii i Teledetekcji
www.gis.geo.uj.edu.pl
Zakład powstał w 2007 r. z połączenia Zakładu Kartografii i Teledetekcji oraz Zakładu Systemów Informacji Geograficznej. Zakład Kartografii
i Teledetekcji powstał w 1979 r.; jego organizatorem i pierwszym kierownikiem był Kazimierz Trafas (zm. 2004). W badaniach Zakładu Kartografii
i Teledetekcji łączono problematykę kartograficzną i fotointerpretacyjną.
Zakład powstał w okresie wzmożonych prac redakcyjnych nad serią atlasów regionalnych i tematycznych, które doprowadziły do wykształcenia
się tzw. krakowskiej szkoły atlasów regionalnych. Zakład Systemów Informacji Geograficznej (GI S) powstał w 1998 r. z Pracowni Systemów Informacji Geograficznej utworzonej w 1993 r. Organizatorem i kierownikiem
jednostki był Wojciech Widacki (zm. 2006). W Zakładzie GIS zajmowano
się przede wszystkim zastosowaniami danych cyfrowych oraz narzędzi GIS
w badaniach geograficznych. W partnerstwie z Centrum Geoinformatyki
Uniwersytetu w Salzburgu w Austrii uruchomiono w 2003 r. Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS.
Współczesna problematyka badawcza
Pozyskiwanie, analiza i prezentacja danych geograficznych. Zastosowanie technik teledetekcyjnych w badaniach zróżnicowania przestrzennego
i dynamiki elementów środowiska. Metody przetwarzania obrazów satelitarnych. Lotnicze skanowanie laserowe. Systemy informacji geograficznej
(GIS): modele danych geograficznych, bazy danych geograficznych, metody analiz przestrzennych i modelowanie. Odwzorowania kartograficzne
i układy współrzędnych. Kartografia tematyczna. Koncepcja, metodyka
atlasów regionalnych i tematycznych. Metodologia geografii. E-learning.
Jacek Kozak, dr hab., profesor U J, kierownik Zakładu

Specjalność: systemy informacji geograficznej, teledetekcja
Zainteresowania badawcze: relacje człowiek–środowisko przyrodnicze, systemy
informacji geograficznej, wykorzystanie GI S i teledetekcji w badaniach przyrodniczych, zmiany użytkowania ziemi, internet i informacja geograficzna w nauczaniu
geografii.
pok. 3.40, tel. 12 664 52 99
e-mail:jkozak@gis.geo.uj.edu.pl

Małgorzata Luc, dr, adiunkt

Specjalność: systemy informacji geograficznej, teledetekcja, kartografia
Zainteresowania badawcze: zastosowania teledetekcji w monitorowaniu zmian
środowiska geograficznego, badania krajobrazu mikro-, mezo- i makroskalowe,
rozwój zrównoważony środowiska w aspekcie zachodzących przemian środowiskowych, społecznych i gospodarczych.
pok. 3.35, tel. 12 664 53 22
e-mail: mluc@gis.geo.uj.edu.pl
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Krzysztof Ostafin, dr, adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna, systemy informacji geograficznej,
Zainteresowania badawcze: zmiany krajobrazu obszarów górskich, powiązania
w środowisku przyrodniczym, wizualizacja informacji geograficznej.
pok. 3.35, tel. 12 664 53 22
e-mail: kostafin@gis.geo.uj.edu.pl

Katarzyna Ostapowicz, dr, adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
Zainteresowania badawcze: zastosowanie GIS, teledetekcji i nawigacji satelitarnej
w badaniach przyrodniczych, relacje człowiek - środowisko przyrodnicze, zmiany
pokrycia terenu i użytkowania ziemi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
górskich, modelowanie matematyczne i statystyczne.
pok. 3.42, tel. 12 664 53 00
e-mail: kostapowicz@gis.geo.uj.edu.pl

Aneta Szablowska-Midor, mgr, specjalista inżynieryjno-techniczny

Specjalność: geografia fizyczna, systemy informacji geograficznej
Zainteresowania badawcze: zastosowanie metod nauczania na odległość w geografii,
wykorzystanie G I S w badaniach przyrodniczych.
pok. 3.46, tel. 12 664 53 01
e-mail: aszablowska@gis.geo.uj.edu.pl

Anna Szukalska, mgr, samodzielny referent administracyjny
współpraca z UNIGIS International
Specjalność: geografia fizyczna, systemy informacji geograficznej
Zainteresowania badawcze: zastosowanie GIS w hydrologii.
pok. 3.46, tel. 12 664 53 01
e-mail: aszukalska@gis.geo.uj.edu.pl

Mateusz Troll, dr, adiunkt

Specjalność: geografia fizyczna, systemy informacji geograficznej
Zainteresowania badawcze: zagospodarowanie i degradacja środowiska przyrodniczego Karpat; wykorzystanie GIS, nawigacji satelitarnej i teledetekcji w badaniach
przyrodniczych.
pok. 3.42, tel. 12 664 53 00
e-mail: mtroll@gis.geo.uj.edu.pl

Piotr Trzepacz, dr, adiunkt

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: geografia osadnictwa i ludności; geografia transportu;
społeczno ekonomiczne oddziaływanie infrastruktury; geografia sportu.
pok. 3.48, tel. 12 664 53 18
e-mail: piotr.trzepacz@uj.edu.pl

Bartosz Załuski, mgr, specjalista inżynieryjno-techniczny

Specjalność: geografia fizyczna, systemy informacji geograficznej
Zainteresowania badawcze: systemy informacji geograficznej, wizualizacja i grafika
komputerowa, internet, geografia fizyczna.
pok. 3.46, tel. 12 664 53 01
e-mail: bzaluski@gis.geo.uj.edu.pl
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Elżbieta Ziółkowska, mgr, asystent

Specjalność: geografia fizyczna, systemy informacji geograficznej
Zainteresowania badawcze: Zastosowanie GIS w geografii fizycznej, zwłaszcza w ekologii krajobrazu; struktura krajobrazu, analiza powiązań w krajobrazie; modelowanie matematyczne i statystyczne.
pok. 3.14, tel. 12 664 52 94
e-mail: eziolkowska@gis.geo.uj.edu.pl

Pracownie Zakładu

pok. 3.33, tel. 12 664 53 21;
pok. 3.46, tel. 12 664 53 01

Pokoje Doktorantów Zakładu
pok. 3.14, tel. 12 664 52 94;
pok. 3.44, tel. 12 664 53 02

Pracownia magisterska
pok. 3.24
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Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa
Zakład został utworzony w 1967 r., początkowo jako część ówczesnej
Katedry Geografii Ekonomicznej, a następnie jako niezależna jednostka.
Problematyka badawcza Zakładu G L O i R była bardzo różnorodna, o czym
świadczy jego nazwa, zgodna ze zróżnicowanymi zainteresowaniami badawczymi kadry naukowej. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia
w zakresie geografii rolnictwa, badań użytkowania ziemi na terenach
wiejskich i miejskich, procesów urbanizacyjnych oraz typologii i regionalizacji demograficznej. Kierownikiem Zakładu był do 1984 r. Karol Bromek, a następnie do 2001 r. – Adam Jelonek.
Współczesna problematyka badawcza
Przemiany społeczno-gospodarcze regionów miejskich i obszarów
wiejskich. Kierunki rozwoju rolnictwa i zmian użytkowania ziemi w Karpatach. Zróżnicowanie jakości życia w miastach Polski, społeczne badania miejskie oraz przemiany demograficzno-społeczne regionu miejskiego Krakowa i stref podmiejskich innych miast w okresie transformacji
gospodarki Polski (procesy suburbanizacji). Przekształcenia dzielnic
staromiejskich Krakowa i innych miast (procesy rewitalizacji). Problemy
rozwoju i funkcjonowania transportu szynowego oraz lotniczego w Polsce i na świecie. Zagrożenia demograficzne terenów górskich w Polsce
i w Europie Zachodniej na przykładzie Ardenów i Masywu Centralnego,
zagadnienia migracji ludności.
Pracownicy Zakładu współpracują z kilkoma geograficznymi ośrodkami zagranicznymi, w tym najbardziej efektywną i najdłużej trwającą (ponad 20 lat) jest współpraca z Instytutem Geografii Uniwersytetu Pascala
w Clermont-Ferrand. Utrzymywane są też kontakty z geografami słowackimi (Preszów), austriackimi (Salzburg), niemieckimi (Bochum, Kolonia),
węgierskimi (Pécs), a ostatnio też z ukraińskimi (Lwów).
Zygmunt Górka, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: użytkowanie i funkcjonowanie śródmiejskich centrów
usługowych, w tym staromiejskich; rozwój i funkcje wielkich miast; osadnictwo
w górach; geografia polityczna świata; geografia regionalna świata.
pok. 3.38, tel. 12 664 53 19
e-mail: z.gorka@geo.uj.edu.pl

Jadwiga Gałka, dr, asystent

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: geografia ludności; geografia osadnictwa i rolnictwa;
metody analizy przestrzennej oraz biogeografia.
pok. 3.48, tel. 12 664 53 18
e-mail: jadwiga.galka@uj.edu.pl
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Czesław Guzik, prof. dr hab. inż., emerytowany profesor nadzwyczajny

Specjalność: geografia rolnictwa
Zainteresowania badawcze: użytkowanie ziemi i jego uwarunkowania przyrodniczo-ekonomiczne; problemy rozwoju sadownictwa karpackiego; rolnictwo strefy podmiejskiej aglomeracji śląsko-krakowskiej; procesy wyludniania się wsi w południowej Polsce; agroturystyka i inne formy turystyki na obszarach wiejskich.
pok. 3.37, tel. 12 664 53 20

Adam Jelonek, prof. dr hab., emerytowany profesor zwyczajny

Specjalność: geografia ludności i osadnictwa, geografia regionalna, dydaktyka geografii.
Zainteresowania badawcze: metodyka badań geografii ludności; charakterystyki
demograficzne; kartograficzna prezentacja zjawisk ludnościowych; geografia regionalna Europy Środkowo-Wschodniej; modernizacja programów nauczania geografii.
pok. 3.17, tel. 12 664 52 97

Arkadiusz Kołoś, dr, adiunkt

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: transport w obszarach miejskich, zwłaszcza w staromiejskich centrach usługowych; współczesne problemy geograficzno-ekonomiczne
Krakowa.
pok. 3.48, tel. 12 664 53 18
e-mail: arkadiusz.kolos@uj.edu.pl

Maria Soja, dr hab. adiunkt

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: geografia ludności; problemy społeczno-demograficzne
obszarów wiejskich; przemiany ludnościowe na terenach górskich Polski i Francji;
mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Europie.
pok. 3.50, tel. 12 664 53 17
e-mail: m.soja@geo.uj.edu.pl

Joanna Więcław-Michniewska, dr, adiunkt

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: geografia miast ze szczególnym uwzględnieniem strefy
podmiejskiej; aktywność budowlana; poziom i jakość życia mieszkańców miast.
pok. 3.18, tel. 12 664 52 34
e-mail: j.wieclaw-michniewska@uj.edu.pl

Andrzej Zborowski, dr hab., adiunkt

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: geografia ludności; geografia miast ze szczególnym
uwzględnieniem procesów urbanizacji; geografia społeczna – zagadnienia jakości
życia; metody ilościowe w geografii.
pok. 3.49, tel. 12 664 53 16
e-mail: andrzej.zborowski@uj.edu.pl

Pracownia Zakładu
pok. 3.36, tel. 12 664 52 15
Pokój Doktorantów Zakładu
pok. 2.15, tel. 12 664 53 59
Pracownia magisterska
pok. 2.18
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Zakład Rozwoju Regionalnego
www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr
W 1967 r. z Katedry Geografii Ekonomicznej wyłonił się kierowany przez
Antoniego Wrzoska Zakład Geografii Regionalnej. Kontynuował on –
mające w Uniwersytecie Jagiellońskim długą tradycję (F. Czerny-Szwarcenberg, L. Sawicki, W. Ormicki, J. Smoleński i S. Leszczycki) – studia
nad zjawiskami społeczno-gospodarczymi w różnej skali geograficznej.
Z czasem, szczególnego znaczenia nabrały badania przekształceń regionów przemysłowych oraz czynników i skutków lokalizacji przemysłu.
Zakład przekształcił się w Zakład Geografii Przemysłu, na czele którego
stał Bronisław Kortus (do 1997 r.). Następnie problematykę rozszerzono na zagadnienia czynników rozwoju regionalnego i lokalnego, przemian strukturalnych w gospodarce różnych krajów oraz przestrzennych
zmian poziomu życia i ich uwarunkowań. W 2000 r. Zakład zmienił
nazwę na Zakład Rozwoju Regionalnego.
Współczesna problematyka badawcza
Rozwój regionalny i lokalny oraz jego uwarunkowania. Identyfikacja regionów sukcesu i regresu gospodarczego. Czynniki rozwoju gospodarczego regionów i układów lokalnych, rola polityki regionalnej i aktywności
samorządów, społeczne postawy wobec procesów przemian. Regionalne
uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wpływ edukacji
na rozwój społeczno-gospodarczy. Dynamika przestrzeni przemysłowej,
w tym przekształcenia regionów przemysłowych, przemiany energetyki
w Polsce i Europie, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Lokalizacja usług dla firm. Przekształcenia społeczno-gospodarcze krajów,
zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie, w tym czynniki przyciągające i wpływ samorządów, skutki napływu kapitału zagranicznego w skali regionalnej i lokalnej. Przestrzenne
zmiany poziomu życia.
Zakład realizował w ramach 6. Ramowego Programu U E projekt The
Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive
Industries we współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi w pięciu krajach.
Prowadził również projekt badawczy Polski przemysł samochodowy – zmiany pozycji i powiązań w przestrzeni europejskiej. Zakład zrealizował projekt
badawczy Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa
materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Szkołą Główną Handlową. W ostatnich latach współpracował m.in. z uniwersytetami w Londynie, Newcastle i Hannoverze, ponadto realizował badania na zlecenie European
Trade Union Institute w Brukseli, Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz wojewódzkich i lokalnych
władz samorządowych. Obecnie, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową,
prowadzi studia podyplomowe „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”.
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Bolesław Domański, prof. dr hab., profesor zwyczajny, kierownik Zakładu

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: czynniki i prawidłowości rozwoju regionalnego i lokalnego; transformacja Europy Środkowej i Wschodniej; czynniki lokalizacji i skutki
inwestycji zagranicznych; przekształcenia terenów poprzemysłowych.
pok. 3.37, tel. 12 664 53 35; fax 12 664 53 88
email: boleslaw.domanski@uj.edu.pl

Magdalena Dej, dr, asystent

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: gografia wsi, uwarunkowania rozwoju obszarów peryferyjnych; społeczne i gospodarcze skutki oddziaływania dużych przedsiębiorstw; funkcjonowanie lokalnych rynków pracy.
pok. 3.21, tel. 12 664 52 35
email: magdalena.dej@uj.edu.pl

Jarosław Działek, dr, asystent

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego; kapitał społeczny; tożsamość lokalna i regionalna; geografia społeczna;
zagrożenia przyrodnicze – postrzeganie, komunikacja, edukacja; przestrzeń publiczna; innowacje i transfer technologii.
pok. 3.21, tel. 12 664 52 35
email: jarek.dzialek@uj.edu.pl

Robert Guzik, dr, adiunkt

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: geografia społeczeństwa informacyjnego; gospodarka
oparta na wiedzy; geografia przestępczości; dostępność do usług w różnych skalach
przestrzennych; geografia szkolnictwa; geografia Unii Europejskiej.
pok. 3.27, tel. 12 664 53 34
email: robert.guzik@uj.edu.pl

Krzysztof Gwosdz, dr, adiunkt

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: uwarunkowania lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego; rozwój i przekształcenia konurbacji przemysłowych; restrukturyzacja miast i regionów przemysłowych; geografia historyczna; geografia kultury.
pok. 3.27, tel. 12 664 53 34
email: krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl

Arkadiusz Kocaj, mgr, samodzielny referent administracyjny

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: rozwój lokalny i regionalny; geografia działalności opartych na rzemiośle i rękodziele; zagadnienia przekazywania tradycji produkcyjnych
w skali lokalnej.
pok. 3.29, tel. 12 664 53 33
email: arkadiusz.kocaj@uj.edu.pl
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Bronisław Kortus, prof. dr hab., emerytowany profesor zwyczajny

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: lokalizacja przemysłu; przekształcenia okręgów i ośrodków przemysłowych; przemiany struktury przestrzennej kraju; historia myśli geograficznej; stosunki polsko-niemieckie.
pok. 3.01, tel. 12 664 53 33

Lidia Luchter, dr, starszy wykładowca

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego Polski;
geografia przemysłu; międzynarodowe problemy energetyczne; relacja rozwój
społeczno-gospodarczy a konsumpcja energii; procesy industrializacji w Polsce.
pok. 3.06, tel. 12 664 53 31
email: l.luchter@geo.uj.edu.pl

Grzogorz Micek, dr, adiunkt

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: rozwój lokalny i regionalny, układy przestrzenne poziomu
innowacyjności polskiej gospodarki, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
w różnych skalach przestrzennych, metody badań geografii społeczno-ekonomicznej.
pok. 3.06, tel. 12 664 53 31
email: grzegorz.micek@uj.edu.pl

Michał Paszkowski, dr hab., adiunkt

Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: prawidłowości rozwoju społeczno-gospodarczego
w skali globalnej, zastosowanie metod ilościowych oraz elektronicznych technik
obliczeniowych w geografii, transport lotniczy, metodologia geografii społecznoekonomicznej.
pok. 3.26, tel. 12 664 53 32
e-mail: m.paszkowski@geo.uj.edu.pl

Pracownia Zakładu:
pok. 3.29, tel. 12 664 53 33; fax 12 664 53 88
Pokój Doktorantów Zakładu:
pok. 3.16, tel. 12 664 52 96

Pracownia magisterska:
pok. 3.20

www.geo.uj.edu.pl

109

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
Początki badań nad turystyką w Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają
XIX w. i związane są z działalnością Wincentego Pola, który opisywał
walory krajobrazowe Karpat i możliwości wykorzystania wód mineralnych. Szczególną rolę w rozwoju badań turystycznych odegrało, kierowane przez S. Leszczyckiego, Studium Turyzmu działające w latach
1936–1939. Po II wojnie światowej problematyką turystyczną zajmował
się A. Wrzosek, a następnie J. Warszyńska i A. Jackowski, którzy byli autorami pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu geografii turyzmu pt.
Podstawy geografii turyzmu (1979). Przed 1990 r. problematyka badawcza
obejmowała przede wszystkim zagadnienia oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki, roli turystyki w rozwoju ekonomicznym
miejscowości i regionów oraz przestrzennych aspektów rozwoju uzdrowisk. Utworzonym w 1979 r. Zakładem Geografii Turyzmu kierowała do
1994 r. Jadwiga Warszyńska. Od 2000 r. Zakład nosi nazwę Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej.
Współczesna problematyka badawcza
Przemiany zagospodarowania turystycznego oraz skutki społeczno-ekonomiczne i ekologiczne rozwoju turystyki. Przestrzenne zróżnicowanie stanu rozwoju turystyki. Przemiany w zagospodarowaniu turystycznym wynikające z transformacji społeczno-ekonomicznej kraju,
zwłaszcza południowej Polski. Społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze
skutki rozwoju turystyki. Funkcje turystyczne na obszarach chronionych,
m.in.: identyfikacja terenów zagrożonych przez nadmierny ruch turystyczny i określenie stopnia przekształcenia środowiska, pokazanie konfliktów pomiędzy funkcją turystyczną a innymi funkcjami gospodarczymi,
wskazanie form turystyki dostosowanych do zasobów przyrodniczych
i kulturowych. Przemiany funkcji leczniczej i wypoczynkowej uzdrowisk.
Turystyka kulturowa w miastach historycznych, zwłaszcza w Krakowie.
Możliwości aktywizacji ekonomicznej terenów wiejskich poprzez rozwój
turystyki, w tym agroturystyki. Rola samorządu lokalnego w aktywizacji
turystycznej regionów i miejscowości w południowej Polsce.
Zakład współpracuje obecnie z kilkoma ośrodkami naukowymi, m.in.:
Université Blaise Pascal w Clermont-Ferrand (Francja), University of Leicester (Wielka Brytania), uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy i Preszowie
na Słowacji oraz w Ostrawie w Czechach.
Włodzimierz Kurek, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny,
kierownik Zakładu

Specjalność: geografia turyzmu
Zainteresowania badawcze: rola turystyki w przemianach społeczno-ekonomicznych
regionów; problemy rozwoju turystyki w górach; geografia społeczno-ekonomiczna
Afryki.
pok. 3.02, tel. 12 664 52 88
e-mail: w.kurek@interia.pl
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Robert Faracik, dr, adiunkt

Specjalność: geografia turyzmu
Zainteresowania badawcze: przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki; turystyka w miastach oraz na obszarach podmiejskich; Kraków jako ośrodek
turystyczny; trendy we współczesnej turystyce międzynarodowej.
pok. 3.04, tel. 12 664 52 91
e-mail: robert.faracik@uj.edu.pl

Mirosław Mika, dr, adiunkt

Specjalność: geografia turyzmu
Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie regionów turystycznych; środowisko
przyrodnicze a zjawiska turystyczne; urbanizacja turystyczna; turystyka jako element międzynarodowych stosunków gospodarczych.
pok. 3.04, tel. 12 664 52 91
e-mail: mika@bb.onet.pl

Robert Pawlusiński, dr, adiunkt

Specjalność: geografia turyzmu, zarządzanie i marketing
Zainteresowania badawcze: polityka turystyczna; lokalne i regionalne strategie rozwoju turystyki; marketing usług turystycznych.
pok. 3.05, tel. 12 664 52 90
e-mail: robert.pawlusinski@uj.edu.pl

Danuta Ptaszycka-Jackowska, prof. dr hab., emerytowany profesor nadzw.

Specjalność: architektura krajobrazu; gospodarka przestrzenna w zakresie: turystyki, ochrony przyrody, kształtowania i ochrony środowiska.
Zainteresowania badawcze: gospodarka przestrzenna a przyrodnicze obszary chronione i turystyka
pok. 3.03, tel. 12 664 52 89
e-mail: dpj@geo.uj.edu.pl; dpj1@wp.pl

Anna Wilk, mgr, starszy specjalista administracyjny

Specjalność: geografia fizyczna
Zainteresowania badawcze: turystyka na obszarach górskich; uzdrowiska w województwie małopolskim; geografia i turystyka Półwyspu Iberyjskiego.
pok. 3.05, tel. 12 664 52 90
e-mail: annazofia.wilk@uj.edu.pl

Pracownia Zakładu
pok. 3.13, tel. 12 664 52 92, fax 12 664 53 89
Pokój Doktorantów Zakładu
pok. 3.15, tel. 12 664 52 95

Pracownia magisterska
pok. 2.21
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Zespół Geografii Religii
Problematyka związana z geografią religii pojawiła się już w wykładach
W. Pola. A. Wrzosek i B. Zaborski w Antropogeografii (1939) przeprowadzili analizę rozmieszczenia wyznań na świecie. Badania migracji pielgrzymkowych rozwinięto w ramach Studium Turyzmu UJ, kierowanego przez
S. Leszczyckiego (1936–1939). W latach 80. XX w. omawiana problematyka zaczęła ponownie stanowić przedmiot zainteresowań geografów
krakowskich. Zakład Geografii Religii został utworzony w 1994 r., a kierownikiem do 2005 r. był Antoni Jackowski. W latach 1994–2001 Zakład
był organizatorem interdyscyplinarnego „Konwersatorium Pielgrzymkowego”, od 1995 r. wydaje periodyk naukowy Peregrinus Cracoviensis – jedyny tego typu interdyscyplinarny periodyk w Europie (22 zeszyty do
końca 2011 r.).
Współczesna problematyka badawcza
Rozwój ośrodków pielgrzymkowych oraz przemiany przestrzeni sakralnych. Geneza i przekształcenia sieci ośrodków pielgrzymkowych na
świecie i w Polsce w aspekcie przestrzenno-czasowym i społeczno-ekonomicznym. Pielgrzymki a turystyka (turystyka religijna). Wpływ religii
na osadnictwo, m.in. typologia jednostek osadniczych o funkcji religijnej,
„osiedla pielgrzymkowe”, rozwój przestrzenny i struktura ośrodków kultu, rozwój infrastruktury w ośrodkach kultu itp. Wpływ religii na migracje ludności, m.in.: typy migracji, zasięg przestrzenny, szlaki wędrówek
religijnych. Przemiany krajobrazu sakralnego.
Zespół współpracuje z Papieską Akademią Maryjną w Rzymie, Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti et gli Itineranti w Watykanie,
Banaras Hindu University w Waranasi (Indie), Uniwersytetem w Zagrzebiu
(Chorwacja), Uniwersytetem w Prešovie (Słowacja) i Sacro Monte di Crea
we Włoszech oraz sanktuariami w Lourdes, Fatimie, Kevelaer, Montserrat
i Santiago de Compostela.
Elżbieta Bilska-Wodecka, dr, adiunkt

Specjalność: geografia religii, geografia społeczno-ekonomiczna
Zainteresowania badawcze: migracje pielgrzymkowe; geneza, funkcjonowanie i typologia kalwaryjskich ośrodków kultu religijnego; rozmieszczenie religii na świecie; relacje państwo-kościół; poziom życia i struktura wyznaniowa mieszkańców
miast przedwojennej Polski.
pok. 2.45, tel. 12 664 52 86
e-mail: elzbieta.bilska-wodecka@uj.edu.pl

Antoni Jackowski, prof. dr hab., emerytowany profesor zwyczajny,
profesor honorowy UJ

Specjalność: geografia religii, geografia turyzmu
Zainteresowania badawcze: geografia religii; relacje środowisko–człowiek–religia ze
szczególnym uwzględnieniem migracji pielgrzymkowych; geografia kultury; turystyka religijna; historia geografii polskiej.
pok. 2.48, tel. 12 664 52 87
e-mail: a.jackowski@geo.uj.edu.pl; antoni.jackowski@wp.pl
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Izabela Sołjan, dr, starszy wykładowca

Specjalność: geografia religii, geografia turyzmu
Zainteresowania badawcze: geografia religii, relacje środowisko–człowiek–religia ze
szczególnym uwzględnieniem migracji pielgrzymkowych; geografia religii Europy;
wyznania religijne w Polsce; geografia biblijna; przemiany krajobrazu sakralnego
w Polsce; turystyka religijna.
pok. 2.45, tel. 12 664 52 86
e-mail: izabela.soljan@uj.edu.pl

Pracownia Zespołu
pok. 2.44, tel. 12 664 52 85

Pracownia Doktorantów Zespołu
pok. 2.41, tel. 12 664 52 80

Pracownia magisterska
pok. 2.21
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Samodzielny informatyk
Jacek Gumułka, mgr inż., informatyk

Realizowane zadania: nadzór nad sprzętem komputerowym.
pok. 1.22, tel. 12 664 52 54; 12 664 54 34;
e-mail: jacek.gumulka@uj.edu.pl

Pracownicy administracji
Paweł Jezioro, mgr, specjalista ds. administracyjnych
Realizowane zadania: sprawy finansowe Instytutu
pok. 1.12, tel. 12 664 52 57
e-mail: pawel.jezioro@uj.edu.pl

Barbara Piskorz, referent administracyjny

Realizowane zadania: kontakt z UJ, wysyłka i odbiór poczty, prace pomocnicze.
pok. 2.04 (sekretariat ogólny), tel. 12 664 53 60

Leszek Galek, pracownik techniczny, konserwator

Realizowane zadania: konserwacja urządzeń biurowych i pomiarowych; opieka
nad salami dydaktycznymi.
pok. 0.03 (warsztat), tel. 12 664 52 42; 12 664 54 23
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Stacje Naukowe

Stacja Naukowa IG i GP UJ w Łazach k. Bochni
32-765 Rzezawa
tel., fax 14 611 30 67
www.geo.uj.edu.pl/index.php?page=stacjelazy
Stacja powstała w 1984 r. na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UJ. Głównymi jej organizatorami byli Ludwik Kaszowski (kierownik
do 1995 r.), Marek Angiel, Wojciech Chełmicki (kierownik w latach 1995–
2000), Kazimierz Krzemień oraz Mariusz Klimek, kierownik od 2000 r.
Stacja jest położona na progu Pogórza Karpackiego, w strefie przejściowej między Karpatami a Kotliną Sandomierską, 5 km na wschód od
Bochni, we wsi Łazy. Głównym celem badawczym Stacji jest poznanie
środowiska geograficznego, zachodzących w nim procesów oraz wpływu
człowieka na środowisko i wynikających z niego konsekwencji zarówno
dla środowiska, jak i dla samego człowieka. Od początku istnienia Stacji
badania są prowadzone głównie w zlewni potoku Grabka (Stara Rzeka)
i koncentrują się na następujących zagadnieniach: monitoring meteorologiczny (posterunek meteorologiczny, od 1998 r. w sieci IMGW), monitoring hydrologiczny, badania geomorfologiczne (procesy stokowe i korytowe), pedologiczne oraz antropogenicznych przeobrażeń środowiska.
Stacja jest ważną placówką dydaktyczną, z 2 salami wykładowymi, podręczną biblioteką, 2 pracowniami komputerowymi, laboratorium hydrochemicznym i glebowym oraz pokojami gościnnymi dla ok. 25 osób wraz
z zapleczem. Na Stacji odbywają się zajęcia dla studentów dziennych
i zaocznych geografii oraz innych kierunków, a także spotkania, zjazdy,
konferencje naukowe i letnie szkoły środowiskowe Summer Environmental Workshops. Na podstawie wyników z badań prowadzonych na Stacji
powstało wiele prac naukowych, w tym seryjne wydawnictwo Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim. Opiekunem naukowym Stacji jest
prof. Kazimierz Krzemień (kazimierz.krzemien@uj.edu.pl).
Mariusz Klimek, dr inż., starszy specjalista naukowo-techniczny, kierownik Stacji
Specjalność: gleboznawstwo
Zainteresowania badawcze: kartografia gleb górskich; hydrofizyka gleb.
email: lazyiguj@poczta.onet.pl
Monika Adamska, mgr inż., specjalista inżynieryjno-techniczny,
obserwator
Danuta Szewczyk, lic. specjalista inżynieryjno-techniczny,
obserwator
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Stacja Naukowa IGiGP UJ
w Gaiku-Brzezowej k. Dobczyc
Brzezowa 162, 32-410 Dobczyce
tel. 12 271 66 99
http://www.geo.uj.edu.pl/index.php?page=stacjegaik
Stacja, położona na Pogórzu Wielickim, powstała w listopadzie 1963 r. na
terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UJ. Inicjatorem jej utworzenia był Mieczysław Hess, a głównymi organizatorami – Tadeusz Niedźwiedź, Barbara Obrębska-Starklowa i Zygmunt Olecki. Do 1997 r. stacja
działała w ramach Zakładu Klimatologii IG UJ, a w 1997 r. uzyskała status
jednostki Instytutu.
Głównym celem stacji było badanie wpływu rzeźby terenu i użytkowania ziemi na klimat. Pomiary meteorologiczne w pełnym zakresie
rozpoczęto w październiku 1964 r. na stacji „Terasa” na prawobrzeżnej terasie Raby (259 m n.p.m., ok. 10 m nad dnem doliny). Budowa
Zbiornika Dobczyckiego spowodowała konieczność przeniesienia stacji.
W styczniu 1981 r. uruchomiono stację „Kopiec” (302 m n.p.m., 32 m nad
poziomem lustra wody zbiornika). Prowadzi się na niej pomiary i obserwacje wizualne w 6. terminach na dobę, z pełnym zapisem obserwacji
dzięki aparaturze samopiszącej. Na pomocniczych punktach pomiarowych, tworzących profil topograficzny, dokonuje się ciągłej rejestracji
temperatury i wilgotności powietrza (pomiary raz na dobę). Od 1965 r.
działa stacja aktynometryczna wykonująca regularne pomiary wszystkich
składowych bilansu radiacyjnego i czasu trwania usłonecznienia. Stacja
została zgłoszona do Światowego Rejestru Stacji Terenowych. Problematyka badawcza realizowana przy wykorzystaniu danych Stacji skupia
się wokół zagadnień zróżnicowania klimatu Karpat i ich przedpola oraz
antropogenicznych oddziaływań na klimat Krakowa. Stacja położona
w niewielkiej odległości od Krakowa (ok. 25 km), poza zasięgiem oddziaływania jego wpływów miejskich i przemysłowych, stanowi naturalne tło
do oceny antropopresji na klimat Krakowa.
Anita Bokwa, dr hab., adiunkt, opiekun naukowy Stacji
tel. 12 664 53 27
email: anita.bokwa@uj.edu.pl
Stanisław Fijał, starszy technik
obserwator
Paweł Krzaklewski, mgr, samodzielny geograf
obserwator
Zainteresowania badawcze: geomorfologia fluwialna, zagadnienia paleoklimatyczne,
rozwój dolin rzecznych w holocenie w Europie Środkowej z uwzględnieniem Karpat.
email: pkrzaklewski@geo.uj.edu.pl
Wojciech Kukułka, mgr, samodzielny geograf
obserwator
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Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ
(w sieci IMGW stacja „Obserwatorium Astronomiczne”)
ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków,
tel. 12 421 32 62
www.geo.uj.edu.pl/index.php?page=stacjeogrod
Stacja Naukowa obejmuje dwa punkty pomiarowe:
1. Stacja Historyczna – klatka meteorologiczna na II p. Collegium Śniadeckiego,
2. Stacja w Ogrodzie Botanicznym – klimatologiczna III rzędu w sieci stacji IMGW.
Prowadzone są standardowe pomiary ciśnienia, temperatury, wilgotności powietrza, wiatru, usłonecznienia, opadów, pokrywy śnieżnej i obserwacje wizualne.
Stacja Historyczna założona przez Jana Śniadeckiego działa od 1 maja
1792 r., najpierw przy Obserwatorium Astronomicznym UJ, a w 1976 r. została przejęta przez Zakład Klimatologii Instytutu Geografii UJ. Ogromny
bank danych zgromadzonych w archiwum jest podstawą wielu rozpraw naukowych. Ich problematyka badawcza koncentruje się m.in. na wykazaniu
zmian i fluktuacji klimatu w okresie badań instrumentalnych i określeniu
wpływu rozwoju miasta na klimat. Od początku istnienia Stacji istnieje
wymiana naukowa z wieloma placówkami. Od 1958 r. działa punkt pomiarowy (stacja) w Ogrodzie Botanicznym w warunkach standardowych,
zgodnie z instrukcją dla stacji meteorologicznych sieci polskiej. W 1994 r.
założono automatyczną stację pomiarową, działającą równolegle z tradycyjnym instrumentarium. W 2011 r. znacznie poszerzono badania o pomiary promieniowania słonecznego, w tym UV. Opiekunem naukowym Stacji
jest dr hab. Katarzyna Piotrowicz (k.piotrowicz@uj.edu.pl)
Piotr Pieczara, mgr, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, kierownik Stacji
Specjalność: klimatologia
Realizowane zadania: wykonywanie obserwacji meteorologicznych zgodnie z programem badawczym Stacji Naukowej; archiwizacja danych; prace organizacyjne
i konserwacyjne.
e-mail: p.pieczara@uj.edu.pl
Marek Kosowski, mgr, samodzielny geograf
Specjalność: klimatologia
Realizowane zadania: wykonywanie obserwacji meteorologicznych zgodnie z programem badawczym Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii; opieka nad automatyczną stacją pomiarową.
e-mail: marek.kosowski@uj.edu.pl
Sebastian Wypych, mgr, samodzielny geograf
Specjalność: klimatologia
Realizowane zadania: wykonywanie obserwacji meteorologicznych zgodnie z programem badawczym Stacji Naukowej; opieka nad materiałami archiwalnymi
e-mail: sebastian.wypych@uj.edu.pl
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Biblioteka
i Zbiory
Kartograficzne

Biblioteka Nauk Przyrodniczych
www.bnp.uj.edu.pl
Biblioteka Nauk Przyrodniczych (BNP), będąca wspólną biblioteką Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii, Instytutu Nauk o Środowisku, została powołana zarządzeniem Rektora UJ w lipcu 2004 r. W 2010 r. do Biblioteki Nauk Przyrodniczych przyłączona została Biblioteka Instytutu Zoologii.
Gromadzenie literatury geograficznej służącej zarówno celom naukowym, jak i dydaktycznym rozpoczęto wraz z powołaniem Katedry
Geografii. Najstarszy zasób udostępniany był w Lectorium. W roku 1880
założono księgi inwentarzowe dla zakupów bibliotecznych i pomocy naukowych (np. cyrkli, desek do rysowania, planimetrów, krokomierzy itp.).
Stan zbiorów wynosił wówczas 52 jednostki inwentarzowe. Intensywny
przyrost zbiorów bibliotecznych przypada na lata międzywojenne, po
pozyskaniu lokum w budynku przy ul. Grodzkiej 64. Łącznie ze zbioramikartograficznymi, stan zbiorów bibliotecznych wynosił w 1916 r. 532
jednostki inwentarzowe, a w 1938 r. – już 8124.
Okres wojenny przyniósł wielkie spustoszenia w zbiorach bibliotecznych. Odzyskano tylko niewielką część księgozbioru skradzionego przez
okupanta. Zachowały się też fragmentaryczne zbiory Wydziału Ludności
Generalnej Guberni. Po wojnie, po reaktywowaniu Instytutu Geograficznego, przystąpiono do organizowania Biblioteki – praktycznie od nowa.
Wielką rolę odegrała w tym Elżbieta Wierczkówna, a następnie Stanisława Milatowa, kierująca biblioteką w latach 1955–1975. Kolejnymi
kierownikami biblioteki Instytutu Geografii byli: absolwentka IG Jadwiga
Bzinkowska (1976–1982), Karol Grenczyk (1982–1988) – bibliotekoznawca, Elżbieta Zbadyńska (1988–2002) – absolwentka IG, a w latach 2002–
2013 – Bożena Kalicka, również absolwentka IG.
Od początku funkcjonowania zwartego zasobu książkowego księgozbiór był wzbogacany i zasilany darami pracowników IG, osób prywatnych, fundacji (Kościuszkowskiej, Beitza, Sabre’a), a także publikacjami
(głównie czasopismami) pozyskiwanymi w ramach wymiany naukowej,
prowadzonej z uniwersyteckimi ośrodkami polskimi i zagranicznymi.
Księgozbiór Biblioteki Nauk Przyrodniczych liczy obecnie ok. 110 tys.
woluminów książek. W Bibliotece jest dostępnych 1800 tytułów czasopism i serii wydawniczych polskich i zagranicznych, w tym: 96 tytułów
prenumerowanych na bieżąco, 120 otrzymywanych w drodze wymiany
z wiodącymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i za granicą (głównie
z dziedziny nauk o Ziemi), a także 65 tytułów czasopism zagranicznych
(depozytowych z Biblioteki Jagiellońskiej) z zakresu nauk biologicznych
i nauk o środowisku. Rocznie do BNP wpływa ok. 600 nowych woluminów książek, czasopism i serii wydawniczych.
Biblioteka Nauk Przyrodniczych uczestniczy w uniwersyteckiej sieci
bibliotecznej, współtworząc katalog komputerowy w systemie VTLS-Virtua, prowadząc komputerowy system wypożyczeń. Trwają również prace
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nad retrokonwersją opisów katalogowych starszego księgozbioru. Zbiory BNP są zabezpieczone i chronione elektronicznie.
Renata Fortin, mgr, kustosz, p.o. kierownika Biblioteki

Specjalność: bibliotekoznawstwo
tel. 12 664 6704
e-mail: renata.fortin@uj.edu.pl

Marta Bąbka, mgr, bibliotekarz

Specjalność: geografia
tel. 12 664 67 12
e-mail: marta.babka@uj.edu.pl

Alina Żelazny, mgr, kustosz

Specjalność: geografia, informacja naukowa
tel. 12 664 67 03
e-mail: alina.zelazny@uj.edu.pl
Ponadto w Bibliotece Nauk Przyrodniczych zatrudnionych jest pięciu Pracowników innych instytutów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii.

Wypożyczalnia
tel. 12 664 67 09
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Zbiory Kartograficzne
Zbiory Kartograficzne stanowiły część Biblioteki Katedry, a następnie
Instytutu Geografii. W okresie działalności Ludomira Sawickiego Zbiory
zostały wydzielone z Biblioteki. W czasie II wojny światowej niemiecki
Ostinstitut korzystał z mienia Instytutu. W wyniku działań wojennych
część mienia zaginęła, w tym również mapy.
Zbiorami opiekowali się: przed wojną Jan Flis, Bogodar Winid, następnie absolwenci geografii IG UJ: Tadeusz Galarowski, January Słupik,
Roman Wolnik i Jerzy Zelech, a od 1997 r. – Jerzy Sokołowski. Zbiory
kartograficzne obejmują: mapy, atlasy, zdjęcia lotnicze i inne materiały
kartograficzne. Są one źródłem wiedzy dla studentów i pracowników naukowych, niezbędnym w procesie dydaktycznym, jak i badawczym. Zbiory liczą obecnie około 80 tys. obiektów kartograficznych, które stanowią:
zabytkowe mapy, atlasy, mapy ścienne wydane przed 1945 r. oraz mapy,
atlasy, zdjęcia lotnicze i inne wydane po wojnie. Zasób Zbiorów stale się
zwiększa dzięki zakupom i darowiznom. Część zabytkowych map (ok.
1 500 sztuk) zostało zeskanowanych i udostępnionych w formie cyfrowej,
np. komplet map Polski wydanych przez Wojskowy Instytutu Geograficzny do 1939 r. Od 2000 r. Zbiory Kartograficzne są skomputeryzowane.
Posiadają Komputerowy Katalog Map o zasobie ponad 58 tys. zinwentaryzowanych obiektów kartograficznych, sukcesywnie powiększany.
Obsługa ruchu map i wypożyczających jest w pełni skomputeryzowana.
Zbiory mieszczą się obok Biblioteki Nauk Przyrodniczych.
Jerzy Sokołowski, mgr, dokumentalista, kierownik Zbiorów
Specjalność: geografia fizyczna, bibliotekoznawstwo
Zainteresowania badawcze: teledetekcja
tel. 12 664 68 32
e-mail: j.sokolowski@geo.uj.edu.pl
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Pracownia
Wydawnicza

Pracownia Wydawnicza
Pracownia Wydawnicza została utworzona w 1998 r. Powstała z przekształcenia Pracowni Fotoreprodukcji, Grafiki Komputerowej i Środków
Audiowizualnych, która była kontynuatorką zadań Pracowni Fotoreprodukcji i Fotografii Wielkoformatowej powołanej w 1983 r. W latach
1983–1998 kierownikiem pracowni był Marian Drążek. Następnie, do
2004 r. funkcję tę pełniła Elżbieta Bilska-Wodecka.
W początkowym okresie prace koncentrowały się na opracowaniach
atlasowych, w tym: Atlasu Tatrzańskiego Parku Narodowego, Atlasu Miasta
Krakowa oraz atlasów województw: krakowskiego, tarnowskiego, bielskiego. Pracownia wykonywała także zadania w ramach współpracy
z Krakowskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych (prace reprodukcyjne)
oraz z Państwowymi Zbiorami Sztuki na Wawelu (reprodukcje starych
dzieł).
Ważnym etapem na drodze formalnej działalności wydawniczej Instytutu był przydział w 1995 r. przez Bibliotekę Narodową numerów ISBN
oraz ISSN dla periodyków Prace Geograficzne i Peregrinus Cracoviensis. Od
tego czasu Pracownia Fotoreprodukcji, Grafiki Komputerowej i Środków
Audiowizualnych zaczęła pełnić funkcję przede wszystkim wydawniczą.
Ogółem w latach 1995–2012 w Pracowni Wydawniczej przygotowano
do druku 131 zeszyty z serii Prac Geograficznych, 22 zeszytów z serii
Peregrinus Cracoviensis, 3 zeszyty z serii Folia Geographica, w tym:
2 zeszyty Series Geographica-Physica i 1 zeszyt Series Geographica-Oeconomica 87 monografii, 5 tomów jubileuszowych wydanych z okazji
150-lecia istnienia Instytutu Geografii oraz 16 innych wydawnictw książkowych. Ponadto opracowano dwubarwne wydawnictwa albumowe oraz
barwne reprinty historycznych map w dużych formatach.
W Pracowni przygotowuje się również materiały dydaktyczne i naukowe dla pracowników Instytutu.
Małgorzata Ciemborowicz, mgr, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, kierownik Pracowni

pok. 2.22, tel. 12 664 52 60
e-mail: m.ciemborowicz@uj.edu.pl

Alicja Marciniak-Nowak, mgr, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
pok. 2.22, tel. 12 664 52 60
e-mail: alicja.marciniak-nowak@uj.edu.pl

www.geo.uj.edu.pl

137

138

www.geo.uj.edu.pl

Wybrane
publikacje
książkowe

Prace z zakresu geomorfologii
Podręczniki i skrypty
Klimaszewski M. (red.), 1972. Geomorfologia Polski. Polska Południowa –
góry i wyżyny, Warszawa, PWN, ss. 383.
Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa, ss. 1098.

Prace doktorskie i habilitacyjne
Klimaszewski M., 1948, Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym,
Prace Wrocł. Tow. Nauk., ser. B, 7, ss. 236.
Czeppe Z., 1966, Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo-zachodnim Spitsbergenie, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 13, ss. 125.
Tyczyńska M., 1968, Rozwój geomorfologiczny terytorium miasta Krakowa,
Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 17, ss. 65
Kaszowski L., 1973, Morphological activity of the Mountain streams (with
Biały Potok in the Tatra Mts. as example), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr.,
31, ss. 101.
Niemirowski M., 1974, Dynamika współczesnych koryt potoków górskich (na
przykładzie potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach), Zesz. Nauk. UJ, Prace
Geogr. 34, ss. 99.
Trafas K., 1975, Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle starych map archiwalnych i fotointerpretacji, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr.,
40, ss. 87.
Kaszowski L., 1985, Rzeźba i modelowanie gór wysokich strefy suchej
(na przykładzie Hindukuszu Munjan), Rozpr. hab. UJ, 63, Wyd. UJ, Kraków, ss. 191.
Krzemień K., 1991, Dynamika wysokogórskiego systemu fluwialnego na przykładzie Tatr Zachodnich, Wyd. UJ, Kraków, ss. 160.
Izmaiłow B., 2001, Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów (na przykładzie dorzecza górnej Wisły), Wyd. UJ, Kraków,
ss. 282.
Pietrzak M., 2002, Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu
Wiśnickim, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, 2, Inst. Geogr.
i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 149.
Święchowicz J., 2002, Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych
w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni pogórskiej, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, 3, Inst. Geogr. i Gosp.
Przestrz. UJ, Kraków, ss. 152.
Gorczyca E., 2004, Przekształcanie stoków fliszowych przez procesy masowe podczas katastrofalnych opadów (dorzecze Łososiny), Wyd. UJ, Kraków, ss. 101.
Michno A., 2004, Transformacja doliny dolnej Nidzicy w holocenie, Inst. Geogr.
i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 97.
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Święchowicz J., 2012, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo, Inst. Geogr.
i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 282.

Inne monografie
Flis J., 1954. Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej, Prace Geogr. IG PAN 1, ss. 73.
Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987, High-Mountain denudational
system of the Polish Tatra Mountains, Ossolineum, Wrocław, ss. 106.
Klimaszewski M., 1988, Rzeźba Tatr Polskich, PWN, Warszawa, ss. 668.
Kotarba A., Krzemień K., Święchowicz J. (red.), 2005, Współczesna ewolucja
rzeźby Polski, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 560.
Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf Pol., Inst. Geogr. i Gosp.
Przestrz. UJ, Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp. PAN, Kraków, ss. 400.
Krzemień K. (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne),
Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 146.

Prace z zakresu geografii fizycznej
Podręczniki i skrypty
Balon J., Maciejowski W., 2012, Geoekologia dla architektów krajobrazu, Inst.
Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków, ss. 140.

Prace doktorskie i habilitacyjne
Widacki W., 1989, System relacyjny środowiska przyrodniczego Beskidów na
przykładzie zlewni potoku Jaszczurowa w Beskidzie Małym, Rozpr. hab. UJ,
162, Wyd. UJ, Kraków, ss. 193.
German K., 1992, Typy środowiska przyrodniczego w zachodniej części Pogórza
Karpackiego, Rozpr. hab. UJ, 246, Wyd. UJ, Kraków, ss. 213.
Ziaja W., 1999, Rozwój geosystemu Sorkapplandu, Svalbard, Rozpr. hab. UJ,
343, Wyd. UJ, Kraków, ss. 105.
Balon J., 2007, Stabilność środowiska przyrodniczego Karpat Zachodnich
powyżej górnej granicy lasu, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków,
ss. 262 + 50 s. zał.
Jodłowski M., 2007, Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej
Górze i w Karkonoszach. Struktura i dynamika ekotonu, Inst. Geogr.
i Gosp.Przestrz. UJ, Kraków, ss. 188 + 26 ark. zał.
Maciejowski W., 2007, Wpływ cech środowiska przyrodniczego na rozmieszczenie
wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyd. UJ, Kraków, ss. 154.
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Ostafin K., 2009, Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego od połowy XIX wieku do 2005 roku, Wyd. UJ, Kraków, ss. 180.
Kroh P., 2012, Relaksacja w środowisku przyrodniczym Tatr Polskich, Inst.
Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 170.

Inne monografie
Czeppe Z. (red.), 1972, Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony, Studia Ośr. Dok. Fizjogr., PAN
– Oddz. w Krakowie, 1, Kraków, ss. 395.
Czeppe Z. (red.), 1974, Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej
Dunajcowej i zagadnienia jego ochrony. Studia Ośr. Dok. Fizjogr., PAN –
Oddz. w Krakowie, 5, Kraków, ss. 395.
Ziaja W., Skiba S. (red.), 2002, Sørkappland landscape structure and functioning (Spitsbergen, Svalbard), Wyd. UJ, ss. 119.
Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2007, Northeastern Sørkappland landscape dynamics (Spitsbergen, Svalbard). Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard), Wyd. UJ, Kraków, ss. 93.
Jodłowski M., 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, ss. 208.
Ziaja W. (red.), 2011, Transformation of the natural environment in Western
Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s, Jagiellonian University Press,
Kraków, ss. 96 i 6 map.

Prace z zakresu gleboznawstwa i geografii gleb
Prace doktorskie i habilitacyjne
Drewnik M., 2008, Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju pokrywy glebowej w obszarach górskich na przykładzie Tatr, Wyd. UJ, Kraków, ss. 118.

Inne monografie
Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R., 1998, Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Monografie Bieszczadzkie, 2, Ustrzyki Dolne, ss. 88
Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A., 2003, Gleby Karpat Polskich (Soils of the
Polish Carpathians), Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 49.
Drewnik M., Kacprzak A., Szymański W. (red.), 2011, Historia i kierunki
rozwoju geografii gleb w Polsce, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 91.
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Prace z zakresu klimatologii
Podręczniki i skrypty
Milata W., 1949, Pogoda i jak ją przewidywać, Inst. Wyd. Świat i Wiedza,
Kraków, ss. 173.

Prace doktorskie i habilitacyjne
Obrębska-Starklowa B., 1977, Typologia i regionalizacja fenologiczno-klimatyczna na przykładzie dorzecza górnej Wisły, Rozpr. hab. UJ, 11, Wyd. UJ,
Kraków, ss. 235.
Niedźwiedź T., 1981, Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły, Rozpr.
hab. UJ, 58, Wyd. UJ, Kraków, ss. 165.
Trepińska J., 1988, Wieloletni przebieg ciśnienia i temperatury powietrza w
Krakowie na tle ich zmienności w Europie, Rozpr. hab. UJ, 140, Wyd. UJ,
Kraków, ss. 169.
Olecki Z., 1989, Bilans promieniowania słonecznego w dorzeczu górnej Wisły,
Rozpr. hab. UJ, 157, Wyd. UJ, Kraków, ss. 126.
Twardosz R., 2005, Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002), Inst.
Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 176.
Matuszko D., 2009, Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite
promieniowanie słoneczne (na przykładzie krakowskiej serii pomiarów),
Wyd. UJ, Kraków, ss. 232.
Bokwa A., 2010, Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków. ss. 258
+ wkładki
Piotrowicz K., 2010, Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 313.

Inne monografie
Romer E., 1949, Regiony klimatyczne Polski, Wrocław, Prace Wrocł. Tow.
Nauk., Ser. B, 16, ss. 26.
Hess M., 1965, P iętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich, Zesz.
Nauk. UJ, Prace Geogr. 33, ss. 267.
Obrębska-Starklowa B., 1969, Mezoklimat zlewni potoków Jaszcze i Jamne,
Zakł. Ochrony Przyrody PAN, Studia Naturae, seria A, 3, ss. 100.
Obrębska-Starklowa B., 1975, Stosunki mezo- i mikroklimatyczne w Szymbarku, Dok. Geogr., Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp. PAN, 5, ss.123.
Hess M., 1985, Untersuchung über die klimatischen Auswirkungen der Zentraldeponie Emscherbruch im Grünzug D im Zusammenhang mit Problemem
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Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, Inst. Geogr. Uj, Kraków.
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3. Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, ss. 544.
Domański B., Widacki W. (red.), 1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia,
ss. 454.
www.geo.uj.edu.pl

165

Prace z zakresu dydaktyki geografii oraz Wydawnictwa Jubileuszowe

166

www.geo.uj.edu.pl
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Dynowska I., Maciejewski M. (red.), 1991, Dorzecze górnej Wisły, cz. I i II,
PWN, Warszawa-Kraków, ss. 341 i 282.
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Troll M., 2006, Czarnohora. Kraina połonin – Чорногора. Країна полонин,
Ruthenus, Krosno, ss. 144.

www.geo.uj.edu.pl

167

Monografie regionalne

168

www.geo.uj.edu.pl

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2007, Northeastern Sørkappland landscape dynamics (Spitsbergen, Svalbard). Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard), Wyd. UJ, Kraków,
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Domański B., Jackowski A. (red.), 1997, Geografia–człowiek–gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Inst. Geogr. UJ,
Kraków, ss. 324.
Chełmicki W., Pociask-Karteczka J. (red.), 1999, Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Inst. Geogr. UJ, Kraków, ss. 252.
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Górecki J. (red.), 2006, Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy Środkowej
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Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 240.
Górecki J., Kawecka I. (red.), 2007, Nowe pola badawcze, ujęcia teoretyczne
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Kozak J., Troll M., 2003, Świat – atlas geograficzny, Wyd. Mapy Ścienne
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Uniwersytetu Jagiellońskiego, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków,
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Kozak J., Pyka K., (red.) 2011, Zdjęcia lotnicze. Atlas fotointerpretacyjny,
MGGP Aero, Tarnów, ss. 225.
Opracowała Maria Baścik

174

www.geo.uj.edu.pl

Publikacje seryjne
IGiGP UJ

Publikacje seryjne
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Prace Geograficzne
Chełmicki W. (red.), 1998, Carpathian Foothills marginal zone. Man and environment, 103, ss. 190.
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Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2009, 20, ss. 146 + 8
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Projekty badawcze

Wybrane projekty badawcze
realizowane przez pracowników
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
A – w ramach grantów
Zapis ekstremalnych zdarzeń opadowych w górnych częściach zlewni
karpackich w świetle badań dendrogeomorfologicznych.
Rola pyłowych utworów lessopodobnych oraz pokryw soliflukcyjnych
w kształtowaniu wybranych siedlisk na Pogórzu Wielickim.
Inwentaryzacja (monitoring przyrodniczy) w zakresie pokrywy glebowej
i szaty roślinnej w rejonie oddziaływania kolei linowej PKL KuźniceKasprowy Wierch.
Homo religiosus w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku.
Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn KrakowskoWieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym.
Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w Karpatach Polskich.
Wykorzystanie zaawansowanych technik pozyskiwania i przetwarzania
danych do określenia czasowego i przestrzennego zróżnicowania biologicznie czynnego promieniowania UV na obszarze Polski.
Forest cover changes in the mountainous regions – drivers, trajectories
and implications (FORECOM).
Połączenie podejść dyskretnego i ciągłego w modelowaniu fragmentacji
i powiązalności krajobrazu z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej.
Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na
przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego.
200 years of land use and land cover changes and their driving forces
in the Carpathian Basin.
Towards an Integrated Framework for Climate Change Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments.
Kształtowanie form korytowych i ich zmienność w rzece górskiej.
Wincentego Pola studia z natury i krajobrazu (naukowe, podróżopisarskie,
literackie świadectwa upowszechniania wiedzy w zakresie przyrodoznawstwa, krajoznawstwa i kultury XIX w.).
Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drzew rosnących w obszarach górskich.
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Wpływ procesów oksydacyjno-redukcyjnych na przemiany mineralne
w glebach płowych Pogórza Karpackiego.
Wpływ wylesień spowodowanych klęską ekologiczną na zróżnicowanie
przestrzenne i zmiany chemizmu wód źródlanych i powierzchniowych
w Beskidzie Śląskim.
Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych miast i jego wpływ na
rozwój policentryczny systemów osadnictwa Polski.
Przemiany społeczno-przestrzenne wielkich osiedli mieszkaniowych
w wybranych miastach Polski na przełomie XX i XXI wieku.

B – w ramach działalności statutowej
Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania reżimu hydrologicznego
i chemizmu wód wybranych obszarów.
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce.
Mikromorfologiczne i mineralogiczne właściwości gleb i pokryw stokowych w Masywie Centralnym (Francja).
Geneza form sufozyjnych w Bieszczadach.
Struktura rzek i potoków w Karpatach.
Wpływ zmian gęstości dróg i ścieżek w górach średnich na przebieg
erozji w systemie stokowym na przykładzie Gorców.
Formy i procesy fluwialne w obszarze Morza Egejskiego na przykładzie
Ikarii (Grecja).
Wykorzystanie toponimów w badaniach stanu i zmian krajobrazu
środkowej części Beskidu Średniego i południowo-zachodniej części
Pogórza Wielickiego.
Model zachowań przestrzennych konsumentów przestrzeni dużego
miasta jako podstawa analiz lokalizacyjnych obiektów handlowych.
Ocena fragmentacji powiązalności obszarów leśnych z wykorzystaniem
metod GIS.

Urszula Nikitin, mgr, samodzielny geograf
Katarzyna Wasak, mgr, samodzielny geograf (zastępstwo)
Realizowane zadania: obsługa projektów badawczych (granty)
pok. 3.43, tel.: 12 664 53 03
e-mail: urszula.nikitin@uj.edu.pl
katarzyna.wasak@uj.edu.pl
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