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Pogoda jest zawsze, towarzyszy nam każdego dnia, niezależnie od toczącego się życia. 
Podobnie jak ludzki los jest czasem spokojna, niekiedy kapryśna, a czasem burzliwa 
i trudno przewidywalna, może sprzyjać naszym działaniom lub bardzo je utrudniać. 
Poniżej przedstawiono pogodę, jaka panowała podczas wybranych wydarzeń w życiu 
Profesora Włodzimierza Kurka.

Profesor Włodzimierz Kurek urodził się w czwartek 9 stycznia 1947 r., dwa dni po 
pełni Księżyca, w dniu bardzo mroźnym, z temperaturą średnią dobową wynoszą
cą -12,5°C. Od początku tygodnia nad południową Polską zalegał układ wysokiego 
ciśnienia z adwekcją mas powietrza polarnego kontynentalnego ze wschodu lub po
łudniowego wschodu. Pierwsze dni życia Włodzimierza przypadły więc na niezwykle 
mroźną pogodę, z temperaturą minimalną powietrza poniżej -10°C i maksymalną po
niżej -5°C. Do tego niebo było wówczas całkowicie zachmurzone i występowały opady 
śniegu, które przyczyniły się do wzrostu pokrywy śnieżnej, której wysokość wynosiła 
od 7 do ponad 15 cm. Słońce zaświeciło małemu Włodziowi dopiero w czwartej dobie 
życia, w poniedziałek 13 stycznia, rozpoczynając kilkudniową odwilż. Niemniej jednak 
pierwsza zima w życiu przyszłego Profesora należała do mroźnych i śnieżnych. Pokrywa 
śnieżna utrzymywała się nieprzerwanie do połowy marca, a jej wysokość przekraczała 
nawet 40 cm. Od narodzin i wczesnego dzieciństwa pogoda hartowała ciało i ducha 
przyszłego uczonego.

Z pewnością ważnym wydarzeniem w życiu Włodzimierza Kurka było rozpoczęcie 
edukacji, czyli pierwszy dzień w szkole podstawowej (1 września 1954 r.). Tego dnia od 
samego rana nie tylko wzrastały emocje towarzyszące rozpoczęciu nauki w szkole, ale 
również ... wzrost ciśnienia atmosferycznego. Zmienny typ pogody związany z przejściem 



Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa

ciepłego frontu atmosferycznego, zróżnicowanym zachmurzeniem, wahaniem tempera
tury powietrza od 15°C do 22°C, z pewnością przyczynił się do dodatkowych wrażeń. 
Ale jak to w życiu bywa - czasem słońce, czasem deszcz. W pierwszych dniach nauki 
Włodek zmagał się więc z pogodą zbliżoną do letniej (w tym z burzami), jak i typowo 
jesienną, nie tylko charakterystyczną dla babiego lata, ale i z szarugą jesienną.

Pierwszy dzień dorosłego życia (18. urodziny) przypadł na pogodę odwilżową, po 
kilkudniowych mrozach. Wzrost temperatury powietrza był związany z adwekcją mas 
powietrza zwrotnikowego. Niestety, dzień ten był pochmurny, mglisty, z opadami deszczu 
i śniegu. Radości dodawała pokrywa śnieżna, której wysokość wynosiła około 10 cm oraz 
fakt, że była to sobota (w ówczesnych czasach wprawdzie pracująca), ale z perspektywą 
odpoczynku w wolną niedzielę.

Zwieńczeniem studiów w Instytucie Geografii UJ była obrona pracy magisterskiej, 
która odbyła się 12 lipca 1971 r. Ten poniedziałkowy dzień, na cztery dni przed ostatnią 
kwadrą Księżyca, zapowiadał wspaniałą karierę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Łatwo z pewnością nie było, wymagało wysiłku i sporo wylanego potu, bo dzień należał 
do gorących (temperatura maksymalna wynosiła 28,5°C) i parnych (ciśnienie pary wod
nej doszło do 21,6 hPa). Słońce dodawało energii, świeciło przez 7 godzin przy zróżnico
wanym zachmurzeniu, zwiastowało początek wakacji, a po ich zakończeniu perspektywę 
podjęcia ciekawej pracy.

Pierwszy dzień pracy Włodzimierza Kurka i równocześnie inauguracja 608. roku 
akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim (1 października 1971 r.) miały miej
sce w pochmurny, jesienny dzień, z temperaturą maksymalną powietrza równą 14,4°C. 
Nie padało i choć widzialność była ograniczona, to jednak perspektywa kariery naukowej 
na krakowskiej Alma Mater dla przyszłego Profesora przejrzysta i jasna.

W dniu 26 sierpnia 1972 r., gdy zabrzmiały weselne dzwony, poranek był trochę mglisty, 
ale w ciągu dnia młodej parze zaświeciło Słońce. Na szczęście upału nie było, wędliny, 
sałatki i torty nie ucierpiały, a Nowożeńcy i goście cieszyli się nie tylko radosnym wyda
rzeniem, ale i komfortem termicznym.

Dnia 14 października 1981 r., w połowie tygodnia (środa), dzień po pełni Księżyca, 
Włodzimierz Kurek został Ojcem. Poranek był chłodny (6,8°C), całkowicie zachmurzony, 
ale po przejściu frontu chłodnego pogoda się poprawiła. Czterdzieści minut po narodzi
nach Syna, czyli w wieczornym terminie obserwacyjnym, w Krakowie zanotowano tem
peraturę powietrza równą 5°C, wilgotność względną 68%, niebo bezchmurne i doskonałą 
widzialność.

Ostatni egzamin Włodzimierza Kurka związany z pracą naukową - kolokwium habi
litacyjne odbyło się w 8 października 1991 r., dzień po nowiu. Pogoda sprzyjała koncen
tracji umysłu, było ciepło (21°C), prawie bezchmurnie, ze słabym wiatrem z południa 
i południowego wschodu oraz bardzo dobrą widzialnością. Temu ważnemu wydarzeniu 
towarzyszyło tzw. babie lato, pogoda z adwekcją mas powietrza zwrotnikowego znad 
Europy Południowej. Może dlatego pracownikami Zakładu, którym kierował Profesor 
przez lata byli głównie panowie? Tworzyli zgrany zespół, którego współpracę, sukcesy 
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne podziwiali wszyscy w IGiGP.
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Panu Profesorowi w wieloletniej pracy naukowej przyszło mierzyć się z różną pogo
dą i „atmosferą”. Trudno stwierdzić, czy wywarła ona wpływ na Jego życie. Z pewnością 
„klimat”, jaki stworzył w Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, był 
korzystny dla rozwoju nauki, kształcenia młodej kadry i pracy organizacyjnej.

Życzymy Panu Profesorowi dużo zdrowia, radości, sukcesów naukowych i osobistych. 
Choć w pogodzie pojawi się pewnie jeszcze niejedna zawierucha, powódź czy posucha, 
to jednak najważniejsza jest pogoda ducha!

Dorota Matuszko 
Katarzyna Piotrowicz
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