Od redakcji

W 2009 roku prof. dr hab. inż. Czesław Guzik obchodzi Jubileusz 70. urodzin.
Profesor jest związany z Instytutem Geograﬁi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Jagiellońskiego długoletnią pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie geograﬁi rolnictwa, a zwłaszcza problematyki rolniczego użytkowania ziemi, sadownictwa i rolnictwa terenów górskich, cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą. Jubileusz Profesora jest więc ważnym wydarzeniem
w życiu Instytutu. Postanowiliśmy je uczcić dedykowanym Mu wydawnictwem naukowym, które ukazuje się w dowód uznania i wdzięczności za Jego wkład w rozwój geograﬁi
i naszego Instytutu.
Geograﬁa rolnictwa jest dyscypliną obejmującą problemy przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne. Takie też zagadnienia poruszają autorzy niniejszego tomu. Są wśród nich
przyjaciele Profesora z Instytutu Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, koledzy z Zakładu Geograﬁi Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa oraz innych zakładów naszego Instytutu, jak również uczniowie – obecni słuchacze
Studium Doktoranckiego IGiGP UJ.
Gratulując Profesorowi Czesławowi Guzikowi wspaniałego Jubileuszu, życzymy Mu
kolejnych sukcesów naukowych i prosimy o dalszą współpracę z naszą społecznością.
Redaktorzy

From editors

Professor Czesław Guzik celebrates his 70th birthday in 2009. Since his studies has
been involved with the Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian
University, with a long history of research, teaching and organizational activity. Professor
Cz. Guzik is a distinguished specialist in the geography of agriculture, especially in problem
of agricultural land use, orcharding and the agriculture in the mountains, an established
academic teacher and tutor. His anniversary is therefore an important event in the life
of our Institute which we wish to celebrate with a scientiﬁc publication dedicated to this
outstanding geographer. We intend this a testimony to our gratitude for his celebration to
the development of geography and of our Institute.
The geography of agriculture has a considerable scope, consisted of natural, economic
and social problems. The authors of this volume deal with them. Among authors, are
Professor Cz. Guzik’s friends from the Institute of Geography and Spatial Organization,
the Polish Academy of Science in Warsaw, colleagues from the Department of Geography
of Population, Settlement and Farming and from other Departments of our Institute, and
former students of Professor, nowadays the participants of the post-graduate study in
geography of the IGiGP UJ.
On behalf of the entire academic community we wish to congratulate Professor
Czesław Guzik on his anniversary, wishing his further achievements in his life and hoping
for further cooperation.
The Editors

