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Przedmowa
W 2004 roku Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski obchodzi Jubileusz
65 urodzin. Od czasu studiów jest związany z Instytutem Geografii Uniwersytetu
Jagiellońskiego (obecnie Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
długoletnią pracą naukowo−dydaktyczną i organizacyjną. Jest wybitnym specjalistą
w zakresie geomorfologii fluwialnej oraz cenionym nauczycielem akademickim
i wychowawcą. Jego Jubileusz jest więc ważnym wydarzeniem w życiu Instytutu, które
pragniemy uczcić dedykowanym Mu wydawnictwem naukowym. Mamy nadzieję, że
stanowić ono będzie dowód naszego uznania i wdzięczności za Jego wkład w rozwój
geografii i naszego Instytutu.
Tytuł wydawnictwa jest odbiciem szerokich i różnorodnych zainteresowań
Jubilata. Układ treści, obejmującej kolejno zagadnienia geografii fizycznej, geografii
społeczno−ekonomicznej oraz geografii religii i teologii nawiązuje do kolejnych
etapów Jego drogi życiowej, prowadzącej z IG UJ do Zakonu OO. Paulinów, od
badań geomorfologicznych w obszarach górskich, poprzez prace dotyczące relacji
człowieka ze środowiskiem przyrodniczym do działalności duszpasterskiej. Autorami
poszczególnych artykułów są Współpracownicy i Uczniowie Ojca doc. dr hab. Ludwika
Kaszowskiego z IGiGP UJ, Jego Przyjaciele oraz Przełożeni i Współbracia zakonni
ze Zgromadzenia Ojców Paulinów.
Składając Ojcu doc. dr hab. Ludwikowi Kaszowskiemu od całej społeczności
akademickiej gratulacje z okazji obchodzonego Jubileuszu, życzymy Mu kolejnych
osiągnięć w pracy naukowej i duszpasterskiej oraz prosimy o dalszą współpracę.
				
								
Redakcja

Introduction
In 2004, Rev. Father Prof. Ludwik Kaszowski celebrates his 65th birthday.
Since his studies he has been involved with the Institute of Geography of the
Jagiellonian University (actually Institute Geography and Spatial Management UJ),
with a long history of research and teaching, as well as organizational activities. Father
Ludwik Kaszowski is a distinguished specialist in the area of fluvial geomorphology
and an established academic teacher and tutor. His anniversary is therefore an
important event in the life of IG UJ, and we wish to celebrate it with a scientific
publication dedicated to this outstanding man. We intend this as a testimony to our
gratitude for his contribution to the development of geography and of our Institute.
The title of the publication is a reflection of Father Ludwik Kaszowski’s broad
and varied interests. The order of the contents, covering in turn the fields of physical
geography, human geography, and the geography of religion and theology, is related
to particular stages of his life; from IGiGP UJ to the Order of the Pauline Fathers,
from geomorphologic research in mountainous areas, to studies on the relationships
of man and the environment, and finally to his religious involvement. The papers
have been contributed by collaborates and alumni of Rev. Prof. Ludwik Kaszowski
from IGiGP UJ, his friends and superiors, as well as brothers from the Congregation
of the Pauline Fathers.
On behalf of the entire academic community, we wish to congratulate
Rev. Prof. Ludwik Kaszowski on his anniversary, wishing him further achievements
in his academic and religious work, hoping for further cooperation.
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