
Bronisław Kortus

Jubileusz geografii krakowskiej 
i geografii polskiej1

150-letni jubileusz geografii krakowskiej jest zarazem jubileuszem 
geografii polskiej. Powstanie pierwszej K atedry  Geografii w Uniwersyte
cie Jagiellońskim (1849)  dało równocześnie początek geografii jako na
uce akademickiej w Polsce. Jesteśm y wszyscy tego świadomi, stąd Kon
gres Geografii Polskiej, zwołany z tej okazji do Krakowa, i tak  liczny 
w nim udział geografów z całego kraju, z czego się bardzo cieszymy.

Przystępując do tem atu należy postawie pytanie -  komu i czemu za
wdzięczamy fakt powołania pierwszej Katedry Geografii w Uniwersyte
cie Jagiellońskim i to stosunkowo wcześnie, jeśli się zwazy, iz katedry 
geografii zaczęły powstawać na uniwersytetach europejskich dopiero w 2. 
pol. XIX wieku, z dwoma wyjątkami -  K atedrą Geografii Karola Rittera 
w Uniwersytecie w Berlinie (1 820) i Katedrą Geografii Wincentego Pola 
w Krakowie (1849).

Powołanie pierwszej polskiej Katedry Geografii zawdzięczamy przede 
wszystkim sam emu W incentem u Polowi, który uznał potrzebę badania 
przyrody i i'ycia człowieka kraju ojczystego, kosztem uprawianej przez 
siebie poezji. Wystąpił on z w łasną inicjatywą powołania uniwersyteckiej 
Katedry Geografii, popartą  przez grono profesorskie W ydziału Filozo
ficznego, jak i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego .

1 W  niniejszym wystąpieniu wykorzystany został częściowo tekst wspólnego opra
cowania: A. Jackowski, B. Kortus, K. Krzemień, 1 9 9 9 , Jubileusz geografii krakow
skiej [w: ] Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1 9 9 9 , 
Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1 84 9-19 99 ,  t. I, Kraków.
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Proponowanej mu wcześniej przez Uniwersytet Jagielloński Katedry 
Historii Literatury Polskiej Wincenty Pol nie przyjął, nie był jej godzien 
-  jak oświadczył -  po tym, kiedy proponowano jej objęcie Adamowi Mic
kiewiczowi (na co nie zgodziły się jednak władze austriackie). Był nato
miast gotów objąć Katedrę Geografii, na co ówczesny minister oświaty 
hr. Thun wyraził zgodę.

Ponadto drodze W incentego Pola do geografii sprzyjały okoliczności 
i wpływy zewnętrzne. Mianowicie był on wspomagany intelektualnie i 
inspirowany w swoich badaniach przyrodniczych i etnograficznych przez 
takich wybitnych przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak: Józef 
Kremer (filozof i przyrodnik), Jan Łobarzewski (botanik), Ludwik Zejsz- 
ner (geolog) i in. R ów nie ! m.in. poprzez tych uczonych docierały do 
W incentego Pola idee ówczesnych twórców nowoczesnej geografii, tj. 
Aleksandra Llumboldta i Karola Rittera z Berlina. Wspomniani J. Kre
mer i L. Zejszner słuchali osobiście wykładów Hegla i Rittera w Uniwer
sytecie Berlińskim w latach 20. XIX w. i dzielili się później nabytą wiedzą 
z W Polem. Ponadto Ludwik Zejszner był współtłum aczem  1. tomu „Ko
sm o su ” Aleksandra H um boldta , który ukazał się w języku polskim w 
1849 r., w Warszawie, a więc już po 4 latach od wydania oryginału nie
mieckiego. Z H um boldtem  W. Pol prowadził później korespondencję i 
prawdopodobnie spotkał się z nim osobiście w Berlinie w 1 847 r. (Babicz 
1967). W oparciu o te napływające z zewnątrz idee, jak i o własne do
świadczenia badań terenowych, W. Pol torował drogę nowoczesnej geo
grafii w Polsce, czem u sprzyjało istnienie katedry uniwersyteckiej. Dzięki 
niemu nastąpiło więc stosunkowo wczesne włączenie Polski w obieg no
woczesnej myśli geograficznej, toteż słusznie uznany został za „ojca pol
skiej geografii” . Jego ambicją było stworzenie nowoczesnego warsztatu 
badawczego i dydaktycznego geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Niestety, ten dobrze zapowiadający się start w rozwoju krakowskiej 
geografii uniwersyteckiej został po trzech latach brutalnie przerwany przez 
władze austriackie likwidacją Katedry  Geografii i dymisją Wincentego 
Pola w styczniu 1853 r. (wraz z trzema innymi jeszcze profesorami, któ
rym zarzucano rzekomą nielojalność). Działo  się to na kolejnej fali re
strykcji i nacisku germanizacyjnego na Uniwersytet Jagielloński ze stro
ny władz austriackich.

W incenty Pol zmarł w 1 872 r. w Krakowie, spoczywa w kościele „Na 
Skałce” w Krypcie Zasłużonych.

W kład W incentego Pola do geografii polskiej został wysoko ocenio
ny przez potom nych, m.in. przez E. Romera, W. Szafera, S. Pawłowskie
go, S. Niemcównę, LI. Barycza i in., jak również przez współczesnego 
jego biografa J. Babicza (absolwenta geografii UJ).
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1 OO-lecie powołania Katedry Geografii w Uniwersytecie jagiellońskim 
uczciło w i 949  r. Polskie Towarzystwo Geograficzne w Krakowie -  o czym 
świadczy wmurowana tablica pamiątkowa w tej sali, która nosi imię W in
centego Pola (imię W. Pola nosi również główna sala wykładowa w Insty
tucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego; właśnie szkoła  rome- 
rowska wysoko ceniła „ojca geografii polskie j” ).

W 1877 r., juz po uzyskaniu przez Galicję autonom ii (1867 ) ,  nastą
piło reaktywowanie Katedry Geografii w Uniwersytecie jagiellońskim i po
wierzenie jej prof. Franciszkowi Czerny-Schwarzenbergowi, historykowi 
z wykształcenia, który odbył dodatkowe studia  geograficzne w Wiedniu 
i Lipsku. Reaktywowania katedry i w prowadzenia wykładów z geografii 
domagały się kręgi intelektualne Galicji związane głównie ze szkolnic
twem.

Dodajmy, iz pięc lat później, w 1882 r., powołana została  też K ate
dra Geografii w Uniwersytecie Jana  Kazimierza we Lwowde. Objął ją prof. 
Antoni Rehman, geobotanik i podróżnik, uzyskawszy wcześniej habilita
cję w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ważnym wydarzeniem w rozwoju geografii uniwersyteckiej w Krako
wie było powstanie studenckiego ruchu geograficznego. N iedługo po re
aktywowaniu Katedry Geografii i przy poparciu prof. Czernego zawiąza
ło się w 1 881 r. Studenckie Koło Geograficzne, które dotąd  -  z przerwą 
w latach 1890-1916  -  towarzyszyło i do dziś towarzyszy działalności 
Katedry, a później Instytutu Geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Jak bogata była działalność Koła Geografów UJ zarówno w okresie mię
dzywojennym, jak i po II wojnie światowej, pokazu ją  opublikowane z oka
zji setnego jubileuszu Koła dwa tomy: Historia Koła Geografów Uniwersyte
tu Jagiellońskiego 1881 -1981, Kraków 1981 oraz Sprawozdanie Koła Geo
grafów... (I 981). Ponadto historia Koła Geografów do lat ostatnich przed
stawiona jest w I tomie naszych Wydawnictw Jubileuszowych Geografia 
w Uniwersytecie Jagiellońskim (1 8 4 9 -1 9 9 9 ).

W 1910 r. dr Ludomir Sawicki, po studiach geograficznych w U ni
wersytecie w Wiedniu, habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim i roz
począł tu zajęcia z geografii. W  1915 r. mianowany został profesorem, 
a w 1917 r. objął Katedrę Geografii po śmierci prof. Czernego. Przyjście 
prof. Sawickiego, dynamicznego, m łodego geografa, w pełni fachowo 
wykształconego, nadało nowy impuls rozwojowi geografii w Krakowie. 
Powstało nowoczesne studium geograficzne -  Instytut Geografii (Lesz- 
czycki 1983). W  1922 r. utworzona została  druga K atedra Geografii, 
którą objął prof. Jerzy Smoleński, absolwent i doktorant Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w zakresie geologii. Habilitował się również w 1910  r. na 
UJ z zakresu geografii po odbyciu dodatkowych studiów geograficznych
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w Berlinie. Obie K atedry  Geografii znalazły odtąd  swoje własne pomiesz
czenia w oddanym  Uniwersytetowi budynku historycznego Arsenału przy 
ul. Grodzkiej 64, gdzie dotąd znajduje się siedziba Instytutu Geografii UJ.

D u ża  aktywność naukowa i organizacyjna obu profesorów, niestety 
prof. Sawickiego tylko do 1928 r., kiedy przedwcześnie zmarł, wspiera
nych następnie przez docenta Wiktora Ormickiego oraz zdolnych asy
stentów, m.in. dr. Stanisław a Leszczyckiego, dr. Mieczysława Klimaszew
skiego i dr. Józefa  Szaflarskiego, pozwoliły Instytutowi Geografii UJ osią
gnąć wysoki poziom naukowy zarówno na polu geografii fizycznej, a szcze
gólnie geomorfologii, jak i antropogeografii (względnie geografii gospo
darczej). Ludom ir Sawicki i Jerzy Smoleński należą bez wątpienia do 
najwybitniejszych geografów polskich okresu międzywojennego, obok 
Eugeniusza Romera we Lwowie, jego ucznia Stanisława Pawłowskiego w 
Poznaniu oraz Stanisława Lencewicza w Warszawie. Krótko działał tez w 
Instytucie Geografii UJ przybyły z Warszawy prof. Bogdan Zaborski 
(1 9 3 0 -1 9 3 3 ) ,  uzyskawszy wcześniej habilitację w Uniwersytecie Jagiel
lońskim (1930) .

Ważną innowacją, zarówno w geografii polskiej, jak i w skali między
narodowej, było uruchomienie przy Instytucie Geografii UJ przez dr. S ta 
nisława Leszczyckiego podyplom owego Studium  Turyzmu (1936), wraz 
z własnymi wydawnictwami. Studium  to kształciło fachowe kadry dla 
rozwijającego się ruchu turystycznego w Polsce. D ało tez początek nowej 
specjalizacji w geografii w Polsce -  geografii turyzmu. Ten kierunek ba
dan i prac zapoczątkowanych przez S. Leszczyckiego znalazł twórczych 
kontynuatorów po II wojnie Światowej w Instytucie Geografii UJ w oso
bach profesorów Antoniego Wrzoska, Jadwigi Warszynskiej, Antoniego 
Jackowskiego i in. Również przedwojenne badania  S. Leszczyckiego z za
kresu balneologii (utrwalone w szeregu publikacji) są tu kontynuowane.

W opinii prof. S. Leszczyckiego, który dał wyczerpującą charaktery
stykę krakowskiego ośrodka geograficznego w okresie międzywojennym, 
ośrodek ten należał przed II wojną światową do największych w kraju 
(Leszczycki 1983). Np. pod względem liczby wydawanych czasopism i pe
riodyków (7 tytułów) ustępował jedynie ośrodkowi lwowskiemu (8 tytu
łów). D od ać  tu jeszcze należy, iż Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego wykształcił i wychował w tym okresie liczną kadrę wybitnych 
geografów, którzy kontynuowali i rozwijali geografię polską po II wojnie 
światowej (Juliusz Jurczynski, M aria  M razkówna-Dobrowolska, Stani
sław Leszczycki, Mieczysław Klimaszewski, Józef Szaflarski, Antoni Wrzo
sek, Rodion M ochnacki, Jan Flis, Karol Bromek, W ładysław  Milata, 
Wojciech Walczak, Zdzisław  Czeppe, Bogodar Winid, Lech Ratajski, 
Stanisław Berezowski, Tadeusz Wilgat, Tadeusz Jost, Kazimierz Łom-
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niewski, M arian Gotkiewicz i in.). To również jedno z ważnych kryteriów 
oceny rangi i znaczenia krakowskiego ośrodka geograficznego, który z do
był sobie wtedy miano „krakowskiej szkoły geograficznej” . Dodajmy, iż 
równie płodna pod  względem liczby wybitnych uczniów była szkoła  Ro- 
merowska we Lwowie, a w następnej generacji również szkoła  poznań
ska St. Pawłowskiego.

D o odbudowy kadrowej geografii krakowskiej, a także i geografii pol
skiej -  po bolesnych stratach II wojny światowej -  przysłużył się osiadły 
w Krakowie po wojnie prof. Eugeniusz Romer. Będąc w latach 1945-1 946  
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, doprowadził w tym czasie do 
habilitacji 7 geografów z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, 
w tym S. Leszczyckiego i M. Klimaszewskiego z Instytutu Geografii UJ. 
Sprawował też'.w pierwszym powojennym roku formalną opiekę nad In
stytutem Geografii UJ.

Od października 1945 r. kierownictwo Instytutu Geografii przejął 
doc. S. Leszczycki, mianowany w grudniu profesorem. Równocześnie prof. 
Leszczycki włączony został przez Ministerstwo Spraw  Zagranicznych do 
prac przygotowawczych do konferencji pokojowej, a następnie m ianow a
ny został rzeczoznawcą delegacji polskiej na konferencję w Poczdamie. 
W  tym charakterze brał również udział w rokowaniach polsko-czecho
słowackich dotyczących Zaolzia, jak również w rokowaniach w sprawie 
delimitacji granicy polsko-radzieckiej. O tej swojej działalności S. Lesz
czycki tak  pisze: „Bardzo chciałem odegrać podobną rolę eksperta do spraw gra
nic na przyszłej konferencji pokojowej, jaką prof. E. Romer odegrał po I wojnie 
światowej na konferencji w Wersalu” (Leszczycki 1992, s. 20).

Po II wojnie światowej ukształtowała się wyraźnie dualistyczna struk
tura Instytutu Geografii UJ (podobnie zresztą jak w większości ośrod
ków geograficznych w Polsce), a więc jego podział m erytoryczny i orga
nizacyjny na Katedrę Geografii Fizycznej (prof. M. Klimaszewski) i na 
Katedrę Geografii Ekonomicznej (prof. A. Wrzosek). Niekwestionowaną 
zasługą obu profesorów był dalszy twórczy rozwój geografii fizycznej, w 
szczególności geomorfologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej do
równujący standardom światowym. Równocześnie, zgodnie z ówczesną 
ogólną tendencją, następowała daleko idąca specjalizacja zarówno w ob 
rębie geografii fizycznej, jak i ekonomicznej. Tak więc w obrębie geografii 
fizycznej uprawiano geomorfologię, hydrografię, klimatologię, a później 
i geografię fizyczną kompleksową, zaś w obrębie geografii ekonomicznej: 
geografię ludności i osadnictwa, rolnictwa, przemysłu, transportu oraz 
turyzmu. Znalazło to później wyraz instytucjonalny w zakładowej struk
turze Instytutu, wprowadzonej w 1971 r.
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W  tym przeglądowym szkicu nie mieści się ocena osiągnięć nauko
wych geografii i geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie mi
nionych 150 lat. Jest ona natom iast przedmiotem głębszej analizy we 
wspomnianym  już Wydawnictwie Jubileuszowym pt. Geografia w Uniwer
sytecie Jagiellońskim 18 4 9 -1 9 9 9  (1999) .

N atom iast  godny tu odnotowania jest fakt znaczącego wpływu i od 
działywania Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego na inne 
ośrodki geograficzne w Polsce. Mianowicie prężny kadrowo i ceniony 
naukowo krakowski uniwersytecki Instytut Geografii zasiłał lub dał p o
czątek innym placówkom geograficznym w Krakowie i w Polsce i to za
równo po I, jak i po II wojnie światowej. Odegrał pod tym względem 
podobną rolę „inkubatora” w geografii polskiej, jak wspomniane już ośrod
ki lwowski i poznański.

Już w 1917 r. prof. L. Sawicki otrzymał propozycję objęcia Katedry 
Geografii na organizującym się polskim Uniwersytecie Warszawskim (po 
tym, kiedy prof. E. Romer podobnej propozycji nie przyjął). Na kandy
daturę prof. Sawickiego nie zgodziły się jednak ówczesne okupacyjne 
władze niemieckie (Olszewicz 1968, s. 17). W  tym czasie Ludomir Sa 
wicki był też współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 
które powstało w 1918 r. w Warszawie. Był też redaktorem pierwszych 
dwóch tom ów  organu P T G  „Przeglądu Geograficznego” .

Bezpośrednio po I wojnie światowej z kolei prof. Jerzy Smoleński 
otrzymał propozycje objęcia Katedry  Geografii na Katolickim Uniwersy
tecie Lubelskim oraz w Uniwersytecie W ileńskim, których jednak nie 
przyjął, czując się bardzo związany z Krakowem. Zaś doc. Wiktor Or- 
micki, czołowy wówczas specjalista z geografii ekonomicznej, prowadził 
wykłady z geografii gospodarczej w kilku ośrodkach akademickich w Pol
sce.

Po II wojnie światowej wielu wybitnych przedwojennych wychowan
ków Instytutu Geograficznego UJ zasiliło inne, zniszczone przez wojnę 
bądź nowe ośrodki geograficzne w Polsce. W tym gronie czołową posta
cią był prof. S. Leszczycki, który w 1948 r. przeniósł się do Warszawy, 
gdzie stworzył prawie od podstaw największy ośrodek geograficzny w Pol
sce. W  ślad za prof. Leszczyckim warszawski ośrodek geograficzny zasili
li z Krakowa Maria I. Miłeska, Bogodar Winid, Lech Ratajski i Stanisław 
Berezowski (czynny był okresowo również w Łodzi). Z kolei prof. M. 
Klimaszewski kierował przez 3 lata (1 9 4 6 -1 9 4 9 )  Katedrą Geografii Fi
zycznej w Uniwersytecie Wrocławskim. Dołączył tam również po powro
cie z Wielkiej Brytanii Zdzisław Czeppe. Czynny we Wrocławiu był rów
nież Antoni Wrzosek (1 9 4 6 -1 9 5 5 ) ,  zarówno jako docent w Uniwersyte
cie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Ekonomicznej, jak i na kierowni
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czych stanowiskach w planowaniu regionalnym Dolnego Śląska. D o  ośrod
ka wrocławskiego przeniósł się również z Krakowa Wojciech Walczak, 
a Tadeusz Wilgat zasilił nowo powstały geograficzny ośrodek lubelski, 
podobnie jak Kazimierz Łomniewski nowy ośrodek gdański. D uze zasłu
gi dla powstania i rozwoju nowego ośrodka geograficznego na Górnym 
Śląsku położył prof. Józef Szaflarski, który po przeniesieniu się w 1954 r. 
do Katowic, do tamtejszej Wyższej Szkoły Ekonomicznęj, był następnie 
współorganizatorem (w 1973 r.) Instytutu Geografii w nowo utworzo
nym Uniwersytecie Śląskim. Ponadto kadrę tego młodego ośrodka zasili
li z Krakowa prof. A. M aryański, a ostatnio prof. K. Klimek i prof. T. 
Niedźwiedź.

W  Krakowie, w Instytucie Geografii powstałej w 1946  r. Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, pierwszą generację jego pracowników stanowili 
znakomici przedwojenni absolwenci Instytutu Geografii U J -  M aria  D o 
browolska, Rodion M ochnacki, Andrzej M ichalik , następnie Jan Flis. 
Ponadto prowadzili tam również w początkowym  okresie zajęcia M. Kli
maszewski, A. Wrzosek, W. M ilata, I. Dynowska, K. Bromek, Z. Czeppe, 
B. Kortus.

Również na bazie kadrowej, a początkowo i lokalowej, Instytutu G eo
grafii UJ powstał w Krakowie w 1953 r. Z akład  Geomorfologii i Hydro
grafii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii PAN, założony i kierowany przez 
prof. M. Klimaszewskiego. O d 1968  r. zakładem  tym  kieruje prof. L. 
Starkel, wybitny uczeń prof. Klimaszewskiego.

Jak z tego przeglądu widać, rodowód krakowski posiada  dziś szereg 
ośrodków i placówek geograficznych w Polsce.

Geografia i geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego byli i są nadal 
gotowi do podejmowania badań  odpowiadających na wyzwania w spół
czesności i przyszłości, np. w zakresie ochrony środowiska i dostrzegania 
zagrożeń ekologicznych zarowno w skali globalnej, jak i lokalnej czy na
silających się procesów globalizacji w sferze gospodarczej i społecznej i in. 
Innymi słowy, chodzi o podejmowanie problemów nowych, jakie rodzi 
aktualna rzeczywistość i konieczność rozwoju nauki oraz kontynuowa
nie tematów tradycyjnych, a ciągłe aktualnych, jednakże przy użyciu 
nowych podejść i udoskonalonych m etod badawczych.

150-letni jubileusz powołania pierwszej K atedry  Geografii w U ni
wersytecie Jagiellońskim stanowi niewątpliwie okazję do głębszej reflek
sji nad dotychczasowym rozwojem geografii w Krakowie i w Polsce, a za
razem winien pobudzić do dyskusji nad kierunkami dalszego jej rozwoju 
w nadchodzącym XXI wieku. Temu ostatniem u poświęcone też' będą ob
rady obecnego Kongresu Geografii Polskiej.
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Bronisław Kortus

Jubilee of Cracow Geography and 
the Polish Geography

In November 1849, at the Jagiellonian University was created the 
Chair of Geography, first in Poland, and second in Europe (the first one 
was formed in Berlin, in 1820). The 150th anniversary o f  this event, so 
important for the Jagiellonian University and for Polish geography, we 
are now celebrating.

The Chair o f  Geography was first held by Professor W incenty Pol, a 
well-known Polish poet and explorer of the Polish land.

The creation of the first Chair o f  Geography was due to the activities 
of Wincenty Pol himself, as he chose to dedicate himself to exploration 
of nature and man in his country, rather than continue his career as a 
poet. He showed initiative to create the C h i ir  of Geography at the U n i
versity which was supported by Professors of the Philosophy Faculty at 
the Jagiellonian University. Also, W incenty Pol was attracted to geogra
phy by outer influence and circumstances. He was intellectually suppor
ted and inspired by such outstanding specialists in natural sciences at the 
Jagiellonian University as Jozef Kremer (philosopher and natural scien
tist), Jan Eobarzewski (botanist), Ludwik Zejszner (geologist) and others. 
Through these scientists, Wincenty Pol learnt about the ideas o f  modern 
geography, as represented by Aleksander H u m bold t and Karl Ritter from 
Berlin. Pol later corresponded with H u m boldt and probably met him in 
person in Berlin in 1847. On the basis of those ideas and his own expe
riences of field study, Pol m ade the way for m odern geography in Poland, 
which was supported by the university chair. Rightly, he was considered a 
“founding father o f  Polish geography” . Pol understood geography in the
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sense H um boldt and Ritter did, therefore as a modern science on the 
nature o f  the Earth and human environment. His ambition was to create 
modern geography research and teaching at the Jagiellonian University.

Unfortunately, this well-founded beginning in the academic develop
ment of geography in Cracow was abruptly stopped three years later by 
the Austrian authorities which abolished the Chair of Geography and 
dismissed W incenty Pol in January  1 853 (together with three other pro
fessors charged with disloyalty). Such action was a part o f  another period 
o f  restrictions and G erm anisation  pressure forced on the Jagiellonian 
University by the Austrian authorities.

In 1877, after Galicia had gained autonom y (in 1867), the Chair of 
Geography at the Jagiellonian University was reactivated under Professor 
Franciszek Czerny-Schwarzenberg, a historian by education, who also 
studied geography in Vienna and Leipzig.

In 1910, Dr. Ludom ir Sawicki, having graduated in geography from 
the university in Vienna, obtained habilitation at the Jagiellonian U ni
versity and began to teach classes in geography. In 1915, he was nomina
ted a professor, and in 1 9 17, he took over the Chair of Geography after 
the death o f  Professor Czerny. The arrival of Professor Sawicki, a young, 
dynamic, professional geographer, gave a new impetus to the develop
m ent o f  geography in Cracow. A modern geography unit was formed -  
the Institute o f  Geography. In 1922  another Chair of Geography was 
created, headed by Professor Jerzy Smoleński, a graduate and PhD stu
dent at the Jagiellonian University, in geology. He obtained habilitation 
at the Jagiellonian University in 1910, after he had studied geography in 
Berlin. Both Chairs o f  Geography were then given their own premises in 
the former Arsenal building at 64, G rodzka Street (which was passed on 
to the Jagiellonian University), where the Institute of Geography has re- 
amined since.

The intense research and institutional activity o f  both professors -  
unfortunately Professor Sawicki died in 1928 -  supported by Docent 
W iktor Ormicki and such outstanding assistants as Dr. Stanisław Lesz
czycki, Dr. M ieczysław Klimaszewski and Dr. Józef Szaflarski, allowed 
the Institute o f  Geography to reach a high academic standard in the field 
of physical geography, and especially geomorphology and in anthropo- 
geography (or economic geography). Ludom ir Sawicki and Jerzy S m o 
leński are am ong the m ost outstanding Polish geographers of the inter
war period, apart from Eugeniusz Romer in Lvov, Stanisław Lencewicz in 
Warsaw and Stanisław Pawłowski in Poznan.
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An important innovation in Polish geography and on the internatio
nal scale was the creation at the Institute of Geography at the Jagiello
nian University of the post-graduate Tourism School (1936 )  by S tan i
sław Leszczycki, together with its own publications. The school produ
ced specialists for the developing tourist m ovem ent in Poland. It also 
formed a new branch of  geography specialisation in Poland -  geography 
of tourism, which was fully developed after World War II.

In the opinion o f  Professor Leszczycki, who fully described the C ra
cow geography centre in the inter-war period the centre was among the 
largest in Poland before World War II, e.g. concerning journals and p e
riodicals published (7 titles) it was second after the Lvov centre (8 ti
tles). However, the Institute o f  Geography at the Jagiellonian University 
produced a large number of outstanding geographers who continued the 
tradition and developed Polish geography after World War II (Stanisław 
Leszczycki, Mieczysław Klimaszewski, Jó ze f  Szaflarski, Antoni Wrzosek, 
Maria Mrazkówna-Dobrowolska, Rodion M ochnacki, Jan  Flis, Karol Bro
mek, W ładysław Milata, Wojciech Walczak, Zdzisław  Czeppe, Bogodar 
Winid, Lech Ratajski, Stanisław Berezowski, Tadeusz Wilgat, Tadeusz 
Jost, Kazimierz Łomniewski, M arian Gotkiewicz and others). This fact is 
one of the most crucial criteria o f  assessing the rank and importance of 
the Cracow geography centre, which was given the name o f  „Cracow school 
of geography” .

After World War II, the reconstruction o f  the Cracow geography and 
its academic staff was largely due to the efforts o f  Professor Eugeniusz 
Romer, who settled in Cracow. In the years 1945-46, as Professor at the 
Jagiellonian University, he promoted seven geographers from various aca
demic centres in Poland to obtain habilitation, including Dr. S. Leszczyc
ki and Dr. M. Klimaszewski from the Institute o f  Geography at the Ja 
giellonian University. He also headed the Insitute o f  Geography in the 
first year after the war.

After World War II, the Institute of Geography at the Jagiellonian 
University (as all geography centres in Poland) developed a clearly duali- 
stic structure evident in its scientific and organisational division into the 
Chair of Physical Geography (Professor M. Klimaszewski) and the Chair 
of Economic Geography (Professor A. Wrzosek). Both professors greatly 
contributed to development in physical geography, especially geomor
phology and economic geography, which reached international standards. 
Simultaneously, according to prevailing trends, thorough specialisation 
was introduced both in the field of physical and economic geography. 
Thus, physical geography included geomorphology, hydrography and cli
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matology, while economic geography included population and settlement 
geography, agricultural geography, industrial geography, transport geo
graphy and tourist geography. This was later reflected in the institutional 
structure of the Institute, introduced in 1971. A detailed analysis of the 
transformations in the organisational and personal structure of the Insti
tute of Geography is presented in the volume I of our Jubilee Publica
tions.

This introductory presentation does not include an assessment of the 
achievements o f  geographic research or achievements of geographers at 
the Jagiellonian University in the period o f  the past  150 years. This is 
analysed in the second and third volume of the Jubilee Publications.

It is, however, worth mentioning that the Institute of Geography at 
the Jagiellonian University had a great im pact on other geography cen
tres in Poland. The energetic sta ff and the high academic standard of the 
Institute o f  G eography in Cracow contributed to the development of 
many other geography centres in Cracow and in Poland, both before and 
after World War II. In this respect it had a role similar to the outstanding 
Romer geographic centre in Lvov, as well as in the next generation to the 
Poznan centre o f  Prof. Pawłowski.

Thus in 1917 Professor Ludomir Sawicki was offered the Chair of 
Geography at the reactivated Polish Warsaw University (after Professor 
Romer did not accept the same proposition). However the German occu
pation authorities did not allowed the nomination o f  Professor Sawicki. 
Immediately after World War I, Professor Jerzy Smoleński was offered 
the Chair of Geography at Vilnius University, which he did not accept. 
Docent Wiktor Ornricki, an outstanding specialist in economic geogra
phy, offered lectures in economic geography in several centres in Poland.

After World War II, many outstanding graduates of the Institute of 
Geography Jagiellonian University from before the war became the staff 
of the destroyed or new geography centres in Poland. The leading person 
in this group was Professor Leszczycki, who -  having moved to Warsaw 
(1 948)  -  organised and headed the Institute of Geography at Warsaw 
University, and later founded (1953)  and headed the Institute of G eo
graphy at the Polish A cadem y o f  Sciences (which has recently been na
med after him). Professor Leszczycki was followed to Warsaw by other 
Cracow geographers: M aria I. Mileska, Bogodar Winid (son o f  Professor 
Walenty Winid), Lech Ratajski and Stanisław Berezowski. Professor M. 
Klimaszewski headed the Chair o f  Geography at Wroclaw University for 
three years (1 9 4 6 -1 9 4 9 ) .  l ie  was later joined by Zdzisław Czeppe, who 
returned from Britain. Wroclaw saw also vigorous activities (1 9 4 6 - 1 955) 
of Antoni Wrzosek, both as D ocent at Wroclaw University and at the
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High School of Economics, as well as in supervision o f  regional planning. 
Also, Wojciech Walczak moved from Cracow to the Wroclaw centre, while 
Tadeusz Wilgat joined the new geography centre in Lublin, and K azi
mierz Lomniewski -  the new centre in Gdańsk. The founding and deve
lopment o f  a new geography centre in U pper Silesia was largely due to 
Professor Józef Szaflarski, who -  lraving moved to tire High School of 
Economics in Katowice in 1954 -  became a co-organiser (1973 )  of the 
Institute of Geography in the new Silesian University.

In Cracow, the staff of the Institute o f  Geography at the High Peda
gogical School, founded in 1946, consisted initially o f  outstanding gra
duates of the Institute of Geography at the Jagiellonian University: M a
ria Dobrowolska, Rodion Mochnacki, Andrzej Michalik, Jan Flis. M ore
over, at the very beginning lectures were also offered by M. Klimaszew
ski, A. Wrzosek, W. Milata, I. D ynow ska, K. Bromek, Z. Czeppe, B. 
Kortus.

The staff, and initially also the premises of the Institute of Geogra
phy Jagiellonian University, were used by the section o f  G eomorphology 
and LIydrography of  M ountains and U plands o f  the Institute of Geogra
phy at the Polish Academ y of Sciences, founded in 1953 in Cracow and 
headed by Professor Klimaszewski.

The reactivation and operation of the Chair o f  Economic Geography 
at the Cracow Lligh School o f  Economics was largely due to Józef Sza- 
flarski, W ładysław Milata, and later Jan Janczyk, Mieczysław Mikulski 
and Andrzej M aryanski.

Also, graduates of the Institute of Geography Jagiellonian University 
participated in the founding and operation o f  such academic units in 
Cracow as the Geography of  Tourism D epartm ent at the High School of 
Physical Education or the Environment Protection D epartm ent at the 
Polish Academy of  Sciences.

Therefore a number of geography centres and institutions in Poland 
owe their origins to the Geography Institute, Jagiellonian University.

The achievements of the Cracow Geography, both on national and 
international scale, would not be possible without wide international co
operation and diffusion o f  innovations. Generally, the Cracow academic 
geography centre profited from foreign contacts and experiences, at the 
same time remaining an im portant source o f  innovations and inspira
tions for foreign partners. The latter include e.g. formulation o f  the me
thods for geomorphologic and hydrographic m apping, establishing of 
tourist geography as a branch of  geography or a recent research field -  
religion geography.
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Geography as an academic discipline and geographers at the jagiello
nian University have always been ready to undertake research as a chal
lenge for contemporary and future time, e.g. in the field o f  environment 
protection and perception o f  ecological threats, both on the global and 
local scale, the increasingly evident processes of economic globalisation 
or the recent transformation process in Poland and in Europe.

The 150th  anniversary o f  establishing the first Chair of  Geography at 
the jagiellonian University is definitely an occasion for evaluating the 
development o f  geography in Cracow and in Poland so far, as well as for 
discussing its further development in the twenty first century. Both sho
uld be done during the Cracow Congress o f  Polish Geography.


