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ROCZNICE, JUBILEUSZE 
ANNIVERSARIES, JUBILEES

140. ROCZNICA  PO W OŁAN IA  K O M ISJI
F IZ JO G R A FIC Z N E J TOW ARZYSTW A 

NA U K O W EG O  K RA K O W SK IEG O

140th ann iversary  of establishing of the 
Physiographical C om m ittee o f the Academic 

Society of C racow  (Poland)

Komisja Fizjograficzna powstała w 1865 r. 
w obrębie Towarzystwa Naukowego Krakow
skiego. Po jego przekształceniu w Akademię 
Umiejętności została zorganizowana na nowo 
w 1873 r. i funkcjonowała do 1945 r., kiedy to 
została rozwiązana. W okresie swej działalności 
była tą agendą Towarzystwa Naukowego Kra
kowskiego, Akademii Umiejętności i Polskiej 
Akademii Umiejętności, która prowadziła wła
sne badania przyrodnicze, w tym botaniczne. 
Była pierwszym w Polsce organem planowego 
badania kraju, gdyż wszystkie wcześniej podjęte 
próby nie dały oczekiwanych rezultatów (Fedo
rowicz 1963: 145, Köhler 2002: 79).

Z okazji przypadającej w tym roku 140. 
rocznicy powołania Komisji Fizjograficznej 
Polska Akademia Umiejętności wraz z Archi
wum Nauki PAN i PAU w Krakowie zorgani
zowała posiedzenie naukowe pt. „Z przeszłości 
Komisji Fizjograficznej...” , które odbyło się 
w dniu 18 listopada 2005 r. w auli PAU. Otwar
cia posiedzenia dokonał prezes PAU, prof, dr 
hab. Andrzej Białas. Następnie wiceprezydent 
Krakowa, dr Henryk Bątkiewicz, odczytał lisi 
od prezydenta Krakowa, prof. dr. hab. Jacka 
Majchrowskiego, do prezesa PAU i uczestników 
zebrania. Przed częścią referatową głos zabrał 
prof, dr hab. Adam Strzałkowski, przewodni
czący Komisji Historii Nauki PAU, i podzię
kował prof. dr. hab. Jerzemu Pawłowskiemu za 
przygotowanie sesji.

Podczas posiedzenia wygłoszono pięć refera
tów. W założeniach referenci mieli przedstawić 
dzieje i osiągnięcia poszczególnych sekcji do

1894 r., a tylko w uzasadnionych przypadkach
-  do 1 wojny światowej. Mgr Joanna Czechow
ska (Archiwum Nauki PAN i PAU) w referacie 
„Widziana oczyma współczesnych. Komisja 
Fizjograficzna TNK i AU w świetle materiałów 
z zasobu Archiwum Nauki PAN i PAU” zapo
znała zebranych z dziejami komisji. Działalność 
najstarszych czterech sekcji Komisji Fizjogra
ficznej zaprezentowali: prof, dr hab. Janina 
Trepińska (UJ) -  „Sekcja Meteorologiczna”, 
prof, dr hab. Stefan W. Alexandrowicz (AGH)
-  „Sekcja Orograficzno-Geologiczna”, dr hab. 
Piotr Köhler (UJ) -  „Sekcja Botaniczna” i prof, 
dr hab. Jerzy Pawłowski (ISEZ PAN -  Kra
ków) -  „Sekcja Zoologiczna”. W dyskusji po 
referatach podkreślono dobrą organizację pracy 
Komisji Fizjograficznej, interesowano się rów
nież ówczesnymi relacjami między Krakowem
-  siedzibą komisji, a Lwowem -  siedzibą władz 
Galicji. PAU planuje wydać referaty.

Posiedzeniu towarzyszyła wystawa doku
mentów ze zbiorów Archiwum Nauki PAN 
i PAU związanych z Komisją Fizjograficzną. 
Można było zobaczyć m.in. 6 pudeł z kart
kową bibliografią J. Majera (1862), księgę 
pamiątkową ofiarowaną w 1911 r. zoologowi 
Władysławowi Kulczyńskiemu, długoletniemu 
sekretarzowi Komisji Fizjograficznej, a skła
dającą się z cennych fotografii wielu polskich 
przyrodników, mapę „Fauna” z 1894 r. wyko
naną przez W. Kulczyńskiego na Wystawę Kra
jow ą we Lwowie przedstawiającą ówczesny stan 
zbadania Galicji pod względem zoologicznym, 
arkusz „Przemyślany” Atlasu Geologicznego 
Galicji, drukowane formularze „Spostrzeżenia 
pojawów w świecie roślinnym i zwierzęcym”, 
czy fiszki z kartkowego katalogu zielnika Ko
misji Fizjograficznej.

Wydawałoby się, że kolejna rocznica (po
przednia -  patrz: Köhler 1996) tak zasłużonej dla 
polskiej botaniki instytucji, jaką bez wątpienia 
była Komisja Fizjograficzna, powinna wzbudzić 
większe zainteresowanie wśród krakowskich bo
taników. Tak się jednak nic stało. Nie wiadomo 
czy z powodu niedostarczenia w odpowiednim 
czasie zaproszeń, czy z jakichś innych przyczyn, 
botanicy nie dopisali.
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