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Życiorys naukowy
Profesora Zygmunta Górki

Profesor doktor habilitowany zygmunt Górka należy do znakomitych postaci
w krakowskiej i polskiej geografii człowieka. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują przede wszystkim różnorodne aspekty geografii osadnictwa, geografii regionalnej oraz historię geografii, w tym tematykę rozwoju
dyscyplin badawczych. Docenić należy szczególnie jego wkład w rozwój
badań nad użytkowaniem ziemi i funkcjami dzielnic śródmiejskich miast
polskich. Uwagę zwraca także szczególna aktywność Profesora w zakresie
działań popularyzujących geografię, a manifestująca się wieloletnią pracą
w Polskim towarzystwie Geograficznym (w tym przy olimpiadach geograficznych). należy również podkreślić niezwykle rzetelną opiekę naukową nad
studentami oraz doktorantami.
Profesor doktor habilitowany zygmunt Górka urodził się 5 stycznia 1945
roku we Lwowie, gdzie – na skutek działań wojennych – od 1939 roku przebywali Jego rodzice. Po zakończeniu wojny przyszły Profesor wraz z rodziną
przybył do krakowa (we wrześniu 1945 roku) i od tego czasu zamieszkuje
tu bez przerwy. ojciec Jubilata był sędzią, później adwokatem (zmarł w 1982
roku). Matka, była nauczycielką, a następnie księgową (zmarła w 2000 roku).
Pierwszy etap kształcenia zygmunta Górki przypadł na lata 1953–59 i objął
edukację w szkole Podstawowej nr 4 w krakowie, następny – w i Liceum
ogólnokształcącym im. B. nowodworskiego, w którym w 1963 roku złożył
egzamin maturalny. W tym samym roku podjął studia wyższe w zakresie
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geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakończone w 1968 roku wykonaniem pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr hab. karola Bromka pt.:
Monografia geograficzno-ekonomiczna Rynku Głównego w Krakowie, która
zapoczątkowała liczne potem prace dotyczące przestrzeni śródmiejskiej
miast. egzamin magisterski Profesor złożył 25 czerwca 1968 roku.
zaraz po ukończeniu studiów (od 1 października 1968 roku) Jubilat podjął pracę jako asystent w instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
(funkcjonującym wówczas jako instytut Geograficzny), w istniejącej wtedy
katedrze Geografii ekonomicznej z zakładem. W 1974 roku Jubilat obronił
pracę doktorską pt.: Monografia I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa –
Śródmieście, której promotorem był prof. dr hab. karol Bromek. Po otrzymaniu, na podstawie decyzji rady Wydziału Biologii i nauk o ziemi UJ, tytułu
doktora nauk geograficznych, zygmunt Górka otrzymał stanowisko adiunkta
w ówczesnym instytucie Geografii.
rezultatem następnego etapu pracy naukowej było uzyskanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie geografii na mocy uchwały rady Wydziału Binoz UJ z dnia 17 grudnia 1987 roku,
a zatwierdzonego przez centralną komisję kwalifikacyjną ds. kadr naukowych
dnia 19 grudnia 1988 roku. rozprawę habilitacyjną stanowiła praca zatytułowana: Śródmiejskie ośrodki usługowe wybranych miast Polski Południowej,
opublikowana w 1986 roku. Dnia 1 lipca 1990 roku Jubilat został powołany na
stanowisko docenta etatowego. Prezydent rzeczypospolitej Polskiej w dniu
17 listopada 2005 roku nadał zygmuntowi Górce tytuł profesora, a w grudniu
tego roku Jubilat otrzymał stanowisko profesora w iGiGP UJ. Przez kilkanaście lat (1997–2014) Jubilat pełnił funkcję kierownika geograficznych studiów
niestacjonarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. od początku swej ścieżki
zawodowej Profesor z. Górka zatrudniony był w zakładzie Geografii Ludności,
osadnictwa i rolnictwa (który notabene powstał w roku podjęcia przez niego
pracy w instytucie Geograficznym), a od 1 października 2001 roku powierzono
Mu kierownictwo nad owym zakładem, które sprawował do kwietnia 2014 roku.
zainteresowania naukowe Profesora z. Górki koncentrowały się początkowo na problematyce geografii społeczno-ekonomicznej, w tym głównie
geografii osadnictwa, a szczególnie użytkowania ziemi i funkcji dzielnic
śródmiejskich. Dowodzą tego nie tylko przywołane powyżej prace związane
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z uzyskiwaniem kolejnych stopni naukowych, ale także liczne publikacje
dotyczące zagadnień związanych z przestrzenią śródmiejską. Wśród kilkudziesięciu prac opublikowanych do połowy lat 80. XX wieku, a zatem przed
uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, ponad 60% stanowią opracowania charakteryzujące stan zagospodarowania i funkcje centralnych obszarów miasta. Do najważniejszych należą: Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa (1974), The Centre of Cracow (1981) i L’ utilisation du
sol aux centres urbains des villes de la Pologne meridonale (1984). Wtedy też
zainteresował się Jubilat metodyką badań nad użytkowaniem przestrzeni.
Warto zauważyć, że w swych badaniach Profesor Górka nie ograniczał się do
obszarów miejskich. zainteresowany był także metodami badania osadnictwa
wiejskiego. Dał temu wyraz m.in. w publikacji Metoda wielkoskalowego kartowania osadnictwa wiejskiego (1973). We wczesnym etapie pracy zawodowej
Profesora zygmunta Górki ukształtowały się też Jego upodobania i umiejętności w zakresie dokumentowania stanu badań i przedsięwzięć naukowych
oraz sporządzania analiz stanu dyscyplin badawczych. Świadczą o owych
predylekcjach Jubilata takie prace jak: Bibliografia analityczna prac doc. dr
hab. Karola Bromka (1977) lub Sprawozdanie z wycieczki naukowej Instytutu
Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego do Anglii i Walii (1979), publikowane
w Pracach Geograficznych UJ.
zarówno w okresie transformacji społeczno-ustrojowej Polski, jak i już
w XXi wieku Jubilat prowadził badania nad przestrzenią miasta, dokonując
pogłębionych analiz zmian zachodzących w owej przestrzeni. W latach 90.
XX wieku Profesor z. Górka kontynuował badania dzielnic śródmiejskich,
zwłaszcza tych zabytkowych, w aspekcie przemian, jakie wywołały w nich
procesy społeczno-ekonomicznej transformacji Polski. Wstępne wyniki tych
dociekań zostały opublikowane w następujących artykułach: Śródmieście
Krakowa wobec współczesnych przemian społeczno-gospodarczych (1991),
Recent Functional Changes in Cracow City-Centre (1994), The cultural–scientific function of Cracow and its recent transformation (1996), Bieżące przemiany
funkcji handlowej dzielnicy Śródmieście w Krakowie w obrębie Plant (2001).
znaczącym podsumowaniem wieloletniej pracy badawczej była opublikowana w 2004 roku książka pt.: Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku.
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obok zaprezentowanej tematyki śródmiejskiej piśmiennictwo naukowe
Profesora Górki zawiera również liczne opracowania poświęcone problematyce użytkowania ziemi w obszarach projektowanych zbiorników wodnych
w karpatach, a także przemianom rolniczego użytkowania ziemi w powojennej Polsce. W dorobku naukowym związanym geografią osadnictwa znalazły
się zatem również opracowania i studia z zakresu osadnictwa wiejskiego.
Jubilat (często we współpracy z innymi badaczami) publikował – w formie
artykułów naukowych i opracowań o charakterze monograficznym – wieloaspektowe wyniki rozważań nad charakterystyką i przemianami osadnictwa w karpatach Polskich. Przywołać tu należy m.in. trzy prace z 1991 roku:
Użytkowanie ziemi i rolnictwo (w dorzeczu Górnej Wisły), Urbanization de la
voivode de Nowy Sącz oraz Settlement in Polish Carpathians.
zainteresowania naukowe zainicjowane w latach 70. XX wieku, a dotyczące stanu badań wybranych dziedzin naukowych, Prof. z. Górka kontynuował biorąc aktywny udział w przygotowaniu 5-tomowej publikacji wydanej
z okazji 150-lecia powołania pierwszej katedry geografii na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Jest również autorem licznych biografii wybitnych geografów
krakowskich.
W dorobku, ale także i w sercu Profesora, szczególne miejsce zajmuje miasto, z którym szanowny Jubilat związał się po przeprowadzce ze Lwowa.
to właśnie stolica Małopolski przez lata była przedmiotem badań naukowych
Profesora i tematem wielu Jego prac.
naukowe dociekania Profesora Górki charakteryzują się różnorodną skalą
przestrzenną. Jednocześnie trzeba zauważyć, że w swych dociekaniach
naukowych Profesor wielokrotnie wychodził nie tylko poza kraków, ale także
poza badania odnoszące się do obszaru Polski. W swych pracach omawiał
zarówno wyniki niezwykle pracochłonnych badań nad użytkowaniem pojedynczych dzielnic miejskich, jak i podejmował się trudu syntezy cech osadnictwa całych regionów, państw, a nawet kontynentów.
Wśród osiągnięć Profesora z. Górki nie sposób pominąć Jego udziału w przygotowaniu szeregu opracowań encyklopedycznych. W ramach tego rodzaju
wydawnictw opublikował on kilkaset haseł, w tym wiele bardzo obszernych,
np. Zagadnienia geograficzno-polityczne świata (1996) lub Osadnictwo (1997)
w encyklopedii Geograficznej Świata, odpowiednio tom iX: Ziemia i X: Polska.
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Ważne miejsce w działalności popularyzatorskiej Prof. z Górki zajmują też
prace ukazujące się w wydawnictwach PtG, często o charakterze przyczynków z geografii regionalnej, dokumentujące zarazem tematykę referowanych
odczytów.
Wymienione prace nie obejmują całokształtu działalności naukowej Prof.
z. Górki. W ciągu kilkudziesięciu lat aktywności zawodowej Jubilat opublikował łącznie blisko 130 pozycji, w tym artykuły naukowe, rozprawy, rozdziały
w monografiach, sprawozdania, uwagi dyskusyjne, biogramy, mapy i opracowania encyklopedyczne, z czego znacząca część – ponad 60% – przypada na prace
z zakresu geografii osadnictwa, zróżnicowane jednak mocno pod względem
kierunków badawczych (tab. 1). niebagatelny udział mają także prace z zakresu
geografii regionalnej oraz historii geografii – zarówno odnoszące się do
poszczególnych dziedzin, jak i wybitnych przedstawicieli nauk geograficznych.
Współpraca naukowa Profesora z. Górki ze znanymi badaczami, w tym
geografami, wyraziła się najpełniej w postaci odbywanych staży naukowych,
udziału w konferencjach naukowych, projektach oraz opracowaniach zespołowych, a także pracy społecznej. staże naukowe związane były z pobytami
Jubilata w instytutach Geografii uniwersytetów w st.andrews (1986), clermontferrand (1986, 1990, 1993, 1996), Pécs (1986), rzymie (1986), ponadto uczestniczył w grupowych wyjazdach pracowników naukowych i studentów instytutu
Geografii UJ, podczas których odwiedził instytuty geograficzne w skopje (1974),
halle (1975), Londynie (1977) i strasbourgu (1980). rozszerzeniem współpracy
naukowej było uczestnictwo w dwustronnych seminariach geograficznych:
polsko-czechosłowackim, polsko-włoskim i kilku polsko-francuskich, podczas których Jubilat nie tylko przedstawiał referaty, ale aktywnie owe sympozja (spotkania) współorganizował. Jubilat prezentował wyniki swych badań
również na wielu krajowych konferencjach i zjazdach geograficznych. często
były to wydarzenia organizowane przez katedrę Geografii Miast i turyzmu
Uniwersytetu łódzkiego, a mianowicie cykliczne konferencje pod nazwą
Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ponadto seminaria z zakresu geografii
kultury oraz sesje naukowe towarzyszące ogólnopolskim zjazdom Polskiego
towarzystwa Geograficznego. W latach 1982–84 Profesor zygmunt Górka kierował zespołem badającym użytkowanie ziemi, funkcje usługowe i zagadnienia ludnościowe w dziewięciu staromiejskich dzielnicach małopolskich miast.
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tab. 1. kierunki badań Prof. zygmunta Górki na podstawie tematyki prac opublikowanych w latach 1971–2014
Wyszczególnienie

Publikacje

liczba

%

129

100

80

62,0

9
18
16
7
10
15
5

7,0
13,9
12,3
5,4
7,8
11,6
3,9

geografia regionalna

15

11,6

opracowania metodyczne

5

3,9

analizy stanu badań wybranych dziedzin

10

7,8

biogramy

8

6,2

recenzje

1

0,8

sprawozdania z działalności PTG, wycieczek naukowych

10

7,8

14
29
47
39

10,9
22,5
36,4
30,2

Ogólna liczba prac
geografia osadnictwa
analizy użytkowania ziemi
przemiany przestrzeni miejskiej
funkcje miejskie
rozwój przestrzenny miasta
sieć osadnicza
osadnictwo wiejskie
mapy

w tym prace opublikowane w okresie:
1971–1980
1981–1990
1991–2000
2001–2014

Źródło: opracowanie własne.

aktywnie uczestniczył także w innych pracach zespołowych, m.in. pod przewodnictwem prof. k. Bromka, prof. a. stasiaka, prof. s. Liszewskiego i prof. G.
Prawelskiej-skrzypek. Działalność ta zaowocowała powstaniem niepublikowanych opracowań i studiów z zakresu użytkowania ziemi i projektowanych
form ochrony w obszarach wiejskich oraz śródmiejskich, a także poświęconych
problemom wyludniających się wsi w Polsce Południowej.
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rodzina prof. dr hab. zygmunta Górki

konrad Górka – ojciec, sierpień 1936 r.
(fot. ze zbiorów z. Górki )

halina Górka – bratowa
(fot. ze zbiorów z. Górki)

helena Górka z domu Lisak – matka
(fot. ze zbiorów z. Górki)

andrzej Górka – brat i bratanek kamil,
Wielkanoc 1999 r. (fot. ze zbiorów z. Górki)

tu się rozpoczęła

Przygoda z geografią

siedziby instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przy ul. Grodzkiej 64
(fot. M. Baścik) i ul. Grodzkiej 52 (fot. t. ciemborowicz ) w krakowie

Wycieczka do suchej Beskidzkiej, 19 września 1980 r. , m.in.: k. krzemień, z. Górka,
z. Długosz (fot. ze zbiorów z. Górki)

odpoczynek w drodze w czasie wycieczki w Góry Świętokrzyskie, w głębi autobus UJ
(fot. ze zbiorów z. Górki)

Gdańsk – wycieczka na Pomorze, 1972 r., drugi od lewej B. kortus, z. Górka drugi od
prawej (fot. ze zbiorów z. Górki)

zjazd kół naukowych Geografów, m.in.: a. kostrzewski, W. nowak, z. Górka (fot. ze
zbiorów koła Geografów iG UJ)

Prof. z. Górka w gabinecie – pok. 86 przy ul. Grodzkiej 52 (fot. M. Baścik)

z a. zborowskim w pok. 84 przy
ul. Grodzkiej 52 (fot. M. Baścik)

z. Górka w gabinecie (pok. 86) przy
ul. Grodzkiej 52 (fot. M. Baścik)

Jedna z pierwszych Wigilii w holu przy ul. Grodzkiej 52, od lewej: k. Piotrowicz,
k. Dziedzic, P. Pieczara, L. kowanetz, J. Balon, M. soja, M. Baścik, n.n., L. Luchter,
D. Matuszko, z. Górka (fot. ze zbiorów z. Górki)

Po wykładzie z geografii osadnictwa w sali wykładowej przy ul. Grodzkiej 64,
na tablicy wzór na zaliczenie przedmiotu:
n

√(
3

2e z
2

)

3

(fot. ze zbiorów z. Górki)

Przed tablicą ogłoszeń studenckich obok wejścia do sali wykładowej przy ul. Grodzkiej 64
– w lewym brzegu zdjęcia drzwi
na podwórko (fot. ze zbiorów
z. Górki)

z. Górka z a. Lelek i G. krawczyk
w sekretariacie studenckim przy
ul. Grodzkiej 64 (fot. ze zbiorów
z. Górki)

Posiedzenie rady iG UJ (ul. Grodzka 64), od lewej: W. ziaja, W. chełmicki, z. olecki,
W. Widacki, J. Pociask-karteczka, e. Piestrzyńska, a. Jackowski, k. krzemień,
J. trepińska, k. trafas, cz. Guzik, W. kurek, z. Górka (fot. M. Baścik )

rozpoczęcie roku akademickiego w sali wykładowej przy ul. Grodzkiej 64, m.in.:
a. Brzosko-sermak, z. Górka, J. Pociask-karteczka, J. trepińska, L. kowanetz,
B. kalicka, a. Michno, J. sokołowski (fot. M. Baścik )

konferencja z Geografii kultury, Wrocław 2002 r., m.in.: a. Bonasewicz, e. orłowska,
z. Górka, M. Pirvelli, k. rembowska (fot. ze zbiorów z. Górki)

z i. kowalską na olimpiadzie Geograficznej
– półfinały Małopolski, łańcut 2003 r. (fot. ze
zbiorów z. Górki)

z a. Wolaniuk podczas konwersatorium Wiedzy o Mieście w łodzi
(fot. ze zbiorów z. Górki)

Promocja doktorska agnieszki
Brzosko-sermak, 6 maja 2008 r.
(fot. ze zbiorów z. Górki)

obrona pracy doktorskiej D. kociuby, UMcs, Lublin 2005 r. , m.in.: z. Górka,
s. Liszewski (fot. ze zbiorów z. Górki)

Wręczenie nominacji profesorskiej przez Prezydenta rP aleksandra kwaśniewskiego
17 grudnia 2005 r. (fot. ze zbiorów z. Górki)

W terenie (fot. ze zbiorów z. Górki)

W wytwórni serów w owerni, lata 90. XX w, Lyon – powrót z owerni, lata 90. XX w, od
m.in.: W. chełmicki, k. krzemień,
lewej: z. Górka i M. soja (fot. ze zbiorów
M. soja (fot. ze zbiorów z. Górki)
z. Górki)

55. zjazd PtG w toruniu, wycieczka na zamek do Golubia-Dobrzynia, 2006 r.,
m.in.: z. Górka, e. Michałowska, J. Wrona, (fot. ze zbiorów z. Górki)

spotkanie pracowników zakładu GLoir w nowej siedzibie instytutu przy
ul. Gronostajowej 7 w krakowie – kampus UJ, od lewej: cz. Guzik, M. soja,
a. Brzosko-sermak, a. czerwińska, J. Więcław-Michniewska, P. trzepacz,
z. Górka ( fot. M. Baścik)

W jednym z pokojów zakładu GLoir w nowej siedzibie instytutu przy
ul. Gronostajowej 7 w krakowie – kampus UJ, od lewej: J. adamus, M. soja,
a. zborowski, z. Górka i a. kołoś ( fot. M. Baścik)

sesja naukowa w Lublinie z okazji 80. urodzin prof. a. Jelonka, 2011, od lewej:
a. zborowski, z. Górka, a. Miszczuk, M. soja, a. Jelonek, J. Więcław-Michniewska
(fot. ze zbiorów J. Więcław-Michniewskiej)

spotkanie w refektarzu iGiGP UJ, od lewej: z. Górka w charakterystycznym geście,
J. Pociask-karteczka, M. Paszkowski, B. kortus, a. Jackowski (fot. M. Baścik)

Z wyjazdów fakultatywnych pracowników GiGP
Gaik Brzezowa 29 czerwca 2012 r.

na koronie zapory w Dobczycach, od lewej:
L. Luchter, B. Domański, J. zając, k. krzemień,
z. Górka za nim M. Paszkowski (fot. B. załuski)

Przy studni na zamku w Dobczycach, od lewej: M. Luc, z. Górka,
B. Domański (fot. M. Baścik)

Pieczenie kiełbasek na stacji naukowo-Badawczej iGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej,
od lewej: B. Domański, M. ciemborowicz, k. krzemień, M. Luc, z. Górka, r. fortin
(fot. M. Baścik)

W kopalni soli w Bochni, 28 czerwca 2013 r., Przed browarem w Żywcu, 28 czerwca
m.in.: z. Górka, B. Domański, a. Marciniak- 2014 r., m.in.: z. Górka, e. tarkowska,
nowak (fot. B. załuski)
z. ziaja, J. Balon (fot. M. Baścik)

katowice – zielona Dolina, wyjazd fakultatywny pracowników iGiGP UJ do aglomeracji
górnośląskiej, 26 czerwca 2015 r., na pierwszym planie B. załuski; pierwszy rząd:
L. fakiejeva, a. Gajda, k. Gorczyca, U. nikitin, e. krąż, k. ostapowicz, a. kocaj, J. kozak,
k. Gwosdz, r. fortin; stoją od lewej: z. Górka, P. trzepacz, W. ziaja, k. Wasak, k. Piotrowicz,
cz. Ważydrąg, L. kowanetz, M. adamska, e. Piestrzyńska, M. Drewnik, B. Domański,
M. ciemborowicz, B. rzonca, a. Grzyborowska, M. Baścik, J. Działek, M. sobucki, L. Luchter,
a. Bokwa, M. stolarczyk, i. sołjan, e. Bilska-Wodecka, D. Wrońska-Wałach, M. Luc
(fot. ze zbiorów B. załuskiego)

Życiorys naUkoWy Profesora zyGMUnta Górki

od 1968 roku Profesor zygmunt Górka jest członkiem Polskiego
towarzystwa Geograficznego, pełniąc od 1980 roku funkcję sekretarza krakowskiego oddziału PtG oraz – od 2005 roku dotąd – funkcję wiceprzewodniczącego. Jednocześnie (od 1973 roku) jest jurorem w okręgowym komitecie
olimpiady Geograficznej i nautologicznej dla licealistów. Współpraca Jubilata
ze szkolnictwem obejmowała też wykłady i kursy organizowane przez
kuratoria oświaty i ośrodki Doskonalenia nauczycieli w krakowie, nowym
sączu i rzeszowie. charakter społeczny miała też współpraca – w roli sekretarza redakcji – z czasopismem folia Geographica, series Geographicaoeconomica wydawanym przez komisję nauk Geograficznych oddziału Pan
w krakowie, której członkiem Prof. z. Górka został w 1990 roku. Profesor od
wielu lat jest również aktywnym członkiem rady Wydawniczej instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ wspierając w ten sposób badaczy
w drodze do publikowania przez nich swych naukowych osiągnięć. Bardzo
chętnie i zawsze z wielkim zaangażowaniem wypełnia ten obowiązek,
a tempo pracy Profesora jest trudne, a wręcz niemożliwe, do naśladowania.
Profesor z. Górka jest niezwykle cenionym pracownikiem dydaktycznym,
który ma także duży udział w rozwoju kadr naukowych. W ramach pracy
dydaktycznej Jubilat prowadził różnorodne i bardzo liczne zajęcia dla studentów geografii UJ, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; a także
dla studentów historii, etnologii, katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
kierunku geograficzno-biologicznego UJ oraz słuchaczy podyplomowych
studiów z ochrony środowiska. Jego działalność dydaktyczna związana była
także z Uniwersytetem ekonomicznym w krakowie. Wykładał m.in.: geografię
osadnictwa, antropogeografię, geografię regionalną, polityczną, historyczną
(część kursów w j. angielskim). Prowadził również seminarium magisterskie
z geografii osadnictwa, opiekując się przeciętnie 25 magistrantami w ciągu
jednego roku akademickiego.
szczególną zasługą Profesora jest prowadzenie od kilku lat wybranych kursów w języku angielskim przeznaczonych zarówno dla studentów rodzimej
alma Mater, jak i uczestników różnych programów realizowanych w ramach
wymiany zagranicznej. W ten sposób również studenci przybywający z całego
świata zyskują szansę na poznanie krakowa i Małopolski oraz zetknięcie się
z dorobkiem krakowskiej szkoły geografii.
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W latach 70. XX wieku Jubilat był opiekunem sekcji geograficzno-ekonomicznej studenckiego koła Geografów UJ, a w latach 1971, 1973 i 1981 zasiadał w jury konkursu prac prezentowanych na ogólnopolskich zjazdach
studenckich kół naukowych.
Profesor z. Górka wypromował ponad 200 magistrów (w tym 4 prace
magisterskie uzyskały nagrody Polskiego towarzystwa Geograficznego)
i siedmiu doktorów, przy czym dalsze liczne prace magisterskie są w toku.
obecnie Jubilat ma pod opieką także 4 słuchaczy studium Doktoranckiego
przy instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Prof. z. Górka był
recenzentem w kilkunastu przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich.
W uznaniu zasług w działalności naukowej i społecznej Prof. z Górkę
uhonorowano medalami i nagrodami. Polskie towarzystwo Geograficzne
przyznało Jubilatowi złotą odznakę PtG (w 1984 roku) i Medal PtG (w 1999
roku). otrzymał też Medal 100-lecia koła Geografów UJ (w 1981 roku), złoty
krzyż zasługi PrL (w 1990 roku) i Medal komisji edukacji narodowej
(w 1999 roku). Wielokrotnie Jubilatowi – za działalność naukową – przyznawane były nagrody JM rektora UJ, m.in. za udział w pracach zespołowych
instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Długoletnia praca naukowa Profesora doktora habilitowanego zygmunta
Górki przyniosła wiele bardzo ważnych pozycji w literaturze naukowej,
znanych geografom w całej Polsce, a także za granicą. W swych działaniach
Profesor zawsze kierował się dobrem macierzystego instytutu oraz całego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotrzymując wierności złożonej przed laty
przysiędze doktorskiej. Był i jest człowiekiem, na którego zawsze można
liczyć, dla którego takie wartości jak prawda, sprawiedliwość i godność mają
fundamentalne znaczenie. Patrząc przez lata na Profesora, na jego niespotykaną skromność i życzliwość, na jego wielkie zaangażowanie i ogrom wykonanej pracy śmiemy twierdzić, że jednak są ludzie niezastąpieni. Dla nas,
uczniów Profesora, stanowi on wzór do naśladowania nie tylko na naszej
drodze zawodowej, ale i życiowej. Pomimo osiągnięcia wieku, który uprawnia już do zasłużonego odpoczynku, wierzymy, że Pan Profesor nadal będzie
wspierał młodsze pokolenia swoją mądrością, wiedzą i umiejętnościami.
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Geografia osadnictwa
Analizy użytkowania ziemi
Górka z., 1971, Miejsce Rynku Głównego w urbanistycznym układzie Krakowa,
zeszyty naukowe UJ, 249, Prace Geograficzne, 27, kraków, 17–36.
Górka z., 1974, Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa
– Śródmieście, zeszyty naukowe UJ 379, Prace Geograficzne, 38, Warszawa–
kraków, 67–94.
Górka z., 1981, Śródmieście Krakowa oraz Użytkowanie ziemi w dzielnicy
Nowa Huta w Krakowie, Materiały zjazdu z okazji jubileuszu 100-lecia koła
Geografów UJ, kraków, 10.
Górka z., 1981, Użytkowanie ziemi na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, studia
ośrodka Dokumentacji fizjograficznej Pan, t. Viii, kraków, 273–326.
Górka z., 1983, Akcja odnowy Krakowa a użytkowanie przestrzeni miejskiej
centrum miasta, zeszyty naukowe UJ 482, Prace Geograficzne, 56,
Warszawa–kraków, 7–22.
Górka z., 1984, L’ utilisation du sol aux centres urbains des villes de la Pologne
meridonale, resumes des communications, 25e congres iGU, Paris.
Górka z., 1985, Użytkowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Nowa Huta
w Krakowie, zeszyty naukowe UJ 746, Prace Geograficzne, 62, Warszawa–
kraków, 55–72.
Górka z., Prawelska-skrzypek G., Warmuz M., 1985, Użytkowanie ziemi we wsi
Morawica, zeszyty naukowe UJ 746, Prace Geograficzne, 62, Warszawa–
kraków, 73–82.
soja M., Górka z., 1992, Struktura przestrzenna Krakowa – profil Bronowice–
Wawel–Podgórze–Nowa Huta, Materiały 41. zjazdu PtG, kraków.
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Przemiany przestrzeni miejskiej

Górka z., 1976, The Centre of Cracow, zeszyty naukowe UJ 456, Prace
Geograficzne, 43, Warszawa–kraków, 141–144.
Górka z., 1977, Funkcje produkcyjne I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa –
Śródmieście, zeszyty naukowe UJ 480, Prace Geograficzne, 44, Warszawa –
kraków, 55–70.
Górka z., 1981, The Centre of Cracow, [w:] City, Economy and Society,
A Comparative Reader, harper and row, the open University, London,
112–114.
Górka z., 1986, Śródmiejskie ośrodki usługowe wybranych miast Polski
południowej, rozprawy habilitacyjne UJ, 122, kraków.
Górka z., 1986, Użytkowanie ziemi i funkcje staromiejskich dzielnic wybranych
miast Polski południowej, Materiały ii zjazdu Geografów Polskich,
streszczenia referatów, łódź, 144–146.
Górka z., 1987, Problemy przebudowy śródmieść miast aglomeracji
górnośląskiej, Materiały 36. ogólnopolskiego zjazdu PtG, część ii, obrady
sekcyjne, sosnowiec, 59–60.
Górka z., 1991, Śródmieście Krakowa wobec współczesnych przemian
społeczno-gospodarczych, [w:] Morze Bałtyckie i jego pobrzeże, materiały
40. ogólnopolskiego zjazdu PtG, Gdańsk, 79–80.
Górka z., Prawelska-skrzypek G., 1992, Krakowskie Stare Miasta – Kleparz,
Kraków, Kazimierz i Podgórze, Materiały 41. zjazdu PtG, kraków.
Górka z., 1994, Recent Functional Changes in Cracow City – Centre, [w:]
G. Müller, h. suida (red.), Beitrage zur regionalen Geographie von Polen und
Österreich, salzburger Geographische arbeiten, Band 26, salzburg, 19–32.
Górka z., 1994, Zmiany w strukturze funkcjonalnej centrum Krakowa w dobie
transformacji społeczno-ekonomicznej, [w:] J. kaczmarek (red.), Region
miejski, centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej
i społecznej, Vii konwersatorium Wiedzy o Mieście, łódź, 85–94.
Górka z., 1997, Le centre – ville de Cracovie a 1’ere des transformations socioeconomiques en Pologne, [w:] ch. Mignon (red.), Gestion des espaces fragiles en
moyenne montagne, Massif Central – Carpates Polonaises, cinquieme colloąue
franco–Polonais, Wydawnictwo ceramac, clermont-ferrand, 129–139.
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Górka z., 2001, Krakowskie Stare Miasto w okresie transformacji, [w:]
J. kistowski (red.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej
– bilans dokonań, materiały 50. zjazdu PtG, rzeszów, 209–211.
Górka z., 2001, Przemiany funkcjonalne krakowskiej dzielnicy staro-miejskiej
w okresie transformacji, [w:] J. słodczyk (red.), Miasto w okresie przemian,
materiały konferencji naukowej, opole–Jarnołtówek.
Górka z., 2002, Krakowskie Stare Miasto w okresie transformacji, [w:]
J. kistowski (red.), czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej
– bilans dokonań, rzeszów, 415–424.
Górka z., 2004, Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społecznoekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku, iGiGP UJ,
kraków.
Górka z., 2004, Przemiany śródmieść miast polskich w dobie transformacji,
[w:] J. słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze
funkcjonalnej i społecznej, opole, 79–85.
Górka z., 2006, Zabytkowe śródmieścia małopolskich miast w dobie transformacji,
[w:] B. Górz (red.), Urbanizacja i społeczeństwo, iG aP, kraków, 155–164 .
Górka z., 2011, Przemiany użytkowania ziemi i funkcji śródmiejskich dzielnic
w wybranych miastach południowej Polski, [w:] s. kaczmarek (red.),
Miasto, księga jubileuszowa w 70 rocznicę urodzin Profesora Stanisława
Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, łódź, 199–207.

Funkcje miejskie

Górka z., 1973, Koncentracja handlu detalicznego Krakowa w dzielnicy
katastralnej Śródmieście, Folia Geographica, series Geographica-oeconomica,
Vi, Warszawa–kraków, 61–76.
Górka z., 1980, Krakowskie Stare Miasto, [w:] Rola i funkcje aglomeracji miejskich
na przykładach Krakowa i Ostrawy, Materiały V Polsko–czechosłowackiego
seminarium Geograficznego, kraków – Mogilany 1978, 62–76.
Górka z., 1991, Niektóre problemy rozwoju i funkcji miasta Clermont-Ferrand,
zeszyty naukowe UJ 980, Prace Geograficzne, 84, Warszawa–kraków, 33–51.
Górka z., 1992, Funkcja nadgranicznych gmin i miast w Karpatach Polskich,
Materiały 42. ogólnopolskiego zjazdu PtG, kielce, 117–119.
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Górka z., 1992, Lokalizacja funkcji administracyjnej w nowych siedzibach
wojewódzkich, [w:] Funkcja administracyjna miasta, acta Universitatis
Lodziensis, folia Geographica, 17, łódź, 199–203.
Górka z., 1992, Rozwój Krakowa a funkcja administracyjna miasta, [w:] Funkcja
administracyjna miasta, acta Universitatis Lodziensis, folia Geographica,
17, łódź, 79–87.
Jurkiewicz e., Górka z., 1993, Wybrane elementy funkcji sakralnej Krakowa,
folia Geographica, series Geographica-oeconomica, XXV–XXVi, kraków
1992–93, 65–80.
Górka z., 1995, The cultural–scientific function of Cracow and its recent
transformation, [w:] a. Werwicki (red.), Socio-Economic Transformation of Old
Urban and Industrial Agglomerations in Poland Against the Background of Other
East–Central European Countries, space – society – economy, 3, łódź, 94–97.
Górka z., 1996, Funkcja naukowo–kulturalna Krakowa i jej przemiany
w ostatnim okresie, [w:] B. obrębska-starklowa (red.), Przemiany środowiska
przyrodniczego i procesy rozwojowe miasta Krakowa po II wojnie światowej,
folia Geographica, kraków, 239–251.
Górka z., 2001, Bieżąca przemiany funkcji handlowej dzielnicy Śródmieście
w Krakowie w obrębie Plant, [w:] i. Jażdżewska (red.), Miasto
postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany /cz. ii/,
XiV konwersatorium Wiedzy o Mieście, łódź, 237–242.
Górka z., 2002, Dzielnica Nowa Huta w Krakowie – zmiany funkcji, fizjonomii
i symboliki, [w:] e. orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badan
geograficznych – studia teoretyczne i regionalne, Wydawnictwo oddział
Wrocławski PtG i Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 115–119.
Górka z., 2002, Przemiany funkcjonalne krakowskiej dzielnicy staromiejskiej
w okresie transformacji, [w:] J. słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej
i struktury przestrzennej miast, opole, 161–170.
Górka z., 2002. Przestrzeń kulturalna Krakowa, [w:] e. orłowska (red.), Kultura
jako przedmiot badań geograficznych, Wydawnictwo oddział Wrocławski
PtG i Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 127–136.
Górka z., 2003, Funkcje kulturalne Krakowa w dobie transformacji społecznoekonomicznej Polski, [w:] z. Górka, J. Więcław (red.), Badania i podróże
naukowe krakowskich geografów, ii, PtG, oddział w krakowie, 211–216.
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Górka z., 2005, Funkcja sakralna staromiejskich dzielnic Małopolski, [w:]
B. Domański, s. skiba (red.), Geografia i sacrum: profesorowi Antoniemu
Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, iGiGP, kraków, 249–255.
Górka z., 2009, Ulica Grodzka jako jedna z głównych ulic krakowskiej dzielnicy
staromiejskiej, [w:] B. Domański, W. kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń:
Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, iGiGP UJ,
kraków, 113–122.

Rozwój przestrzenny miasta

soja M., Górka z., 1988, Wpływ Huty im. Lenina na rozwój przestrzenny Krakowa,
folia Geographica, series Geographica-oeconomica, XXi, Wrocław –
Warszawa – kraków, Gdańsk – łódź, 77–90.
Górka z., 1989, Nowa Huta – nowe miasto, acta Universitatis Lodziensis, folia
Geographica, 11, łódź, 103–122.
Górka z., zborowski a., 1995, Cracow’s Spatial Structure and Environmental
Quality, [w:] Population and Environment in Industrialized Regions,
Geographia Polonica, 64, Warszawa, 49–60.
Górka z., trzepacz P., 2006, Węzły autostrady A4 jako czynnik rozwoju
oraz przemian w zagospodarowaniu peryferyjnych osiedli Krakowa, [w:]
i. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje,
XiX konwersatorium Wiedzy o Mieście, łódź, 345–352.
Górka z., 2011, Zarys rozwoju urbanistycznego i przemian funkcjonalnych
Krakowa w ciągu tysiąclecia, [w:] M. Mika (red.), Kraków jako ośrodek
turystyczny, iGiGP UJ, kraków, 87–97.
Górka z., Brzosko-sermak a., 2011, Przemiany i funkcje miast regionu
miejskiego Krakow, [w:] M. soja, a. zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni
zurbanizowanej, iGiGP UJ, kraków, 123–136.
stiperski z., Lorber L., herśak e., Ptacek P, Górka z., kołoś a., Loncar J.,
faricić J., Milicević M., Vujaković a., hruśka a., 2011, Identity through Urban
Nomenclature: Eight Central European Cities, Geografisk tidsskrift – Danish
Journal of Geography, 111(2), 181–194.

23

Piotr trzePacz, Joanna WięcłaW-MichnieWska

Sieć osadnicza

Górka z., kwiecień ł., 1984, Osadnictwo (w woj. bielskim), Folia Geographica,
series Geographica – oeconomica, XVi, Wrocław – Warszawa – kraków –
Gdańsk – łódź, 35–52.
Górka z., 1988, Sieć osadnicza, [w:] Województwo tarnowskie – monografia,
Wrocław – Warszawa–kraków, Gdańsk – łódź, 197–213.
Górka z., 1991, Le role regional des villes de Cracovie et Clermont-Ferrand, [w:]
Developpement regional en moyenne montagne, Carpates – Massif Central,
colloque franco – Polonais, Wydawnictwo ceramac, clermont-ferrand,
182–191.
Górka z., 1991, Urbanization de la voivode de Nowy Sącz, [w:] Impact des
mutations structurales sur le developpement territorial en Europe, actes du
Viiie colloąue franco – Polonais de Geographie, szymbark, 4–9 septembre
1989, Wydawnictwo iGiPz Pan, conference Papers 13, Warszawa, 179–186.
Górka z., 1995, Osadnictwo, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie,
przyroda, człowiek i jego działalność, kraków, 219–232.
Górka z., 1996, Historyczne zmiany głównych osi osadniczych Małopolski
w powiązaniu z ciągami infrastruktury i współczesny układ osadniczy
regionu, [w:] G. Prawelska-skrzypek (red.), Małopolska – regionalna
wspólnota interesów, nowy sącz, 103–116.
Górka z., 1997, Osadnictwo, [w:] encyklopedia Geograficzna Świata, t. iX,
ziemia, oPress, kraków, 236–266.
Górka z., 1997, Osadnictwo, [w:] encyklopedia Geograficzna Świata, t. X,
Polska, oPress, kraków, 188–210.
Górka z., 2006, Problemy wielkich miast, alma Mater, Wydawnictwo centrum
informacjii Promocji UJ, 61–63.
Górka z., 2008, osadnictwo, [w:] cz. Guzik, ł. szmyd (red.), Społeczeństwo
i gospodarka subregionu krośnieńskiego na przełomie XX i XXI wieku,
Prace naukowo-Dydaktyczne Wyższej szkoły zawodowej w krośnie, 32,
23–36.
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Górka z., Prawelska-skrzypek G., Warmuz M., 1984, Desintegration of Rural
Socio-Economic System Caused by Highway (The Village of Morawica
Example), zeszyty naukowe UJ 529, Prace Geograficzne, 60, kraków,
17–29.
Górka z., Prawelska-skrzypek G., Warmuz M., 1984, Przemiany wsi pod
wpływem budowy autostrady na przykładzie Morawicy k. Krakowa,
Przewodnik ogólnopolskiego zjazdu PtG, część i, obrady plenarne
i sekcyjne, Lublin, 164–167.
Górka z., 1985, Sieć dróg dojazdowych jako element infrastruktury technicznej
rolnictwa w górach na przykładzie wsi karpackich, folia Geographica, series
Geographica-oeconomica, v. XiX, Wrocław–Warszawa–kraków, Gdańsk–
łódź, 115–130.
Guzik cz., Górka z., 1986, Dostępność górskich gospodarstw rolnych drogami
polnymi na przykładzie wsi Czarna Góra i Sól w Karpatach, Materiały
ogólnopolskiego zjazdu PtG, opole–Warszawa, 41–42.
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