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Alfred Jahn (1915–1999). Geomorfolog światowej sławy, profesor, członek 
rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Norweskiej Akademii Nauk 
i Leopoldyńskiej Akademii w Halle, dr honoris causa Uniwersytetu im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Wrocławskiego, członek licz-
nych gremiów naukowych w kraju i za granicą. 

Alfred Jahn urodził się we Lwowie. Wiosną 1937 r. ukończył geografię na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza. 
Jako uczestnik polskiej wyprawy naukowej prof. Aleksandra Kosiby wyjechał 
do Grenlandii, gdzie prowadził badania w zakresie geomorfologii. Jesienią 
1937 r. został asystentem na Uniwersytecie Lwowskim  (do 1941), dokto-
ryzował się wiosną 1939 r. w zakresie geografii i geologii. Latem 1941 r., 
kiedy Niemcy wyparli Rosjan ze Lwowa, a uniwersytet zamknięto, znalazł 
zatrudnienie w zakładach bakteriologicznych prof. R. Weigla na stanowisku 
laboranta (do marca 1944 r.). Po ponownym zajęciu Lwowa przez Rosjan 
w sierpniu 1944 r. ponownie zgłosił się na uniwersytet, jednak wkrótce 
przeniósł się do Urzędu Geologicznego. W maju 1945 r. wyjechał do Lubli-
na, uzyskując etat adiunkta na tamtejszym uniwersytecie, a po habilitacji 
na Uniwersytecie Poznańskim (marzec 1946 r.) – etat docenta. 

Jesienią 1949 r. Alfred Jahn przeniósł się do Wrocławia, obejmując uni-
wersytecką Katedrę Geografii Fizycznej jako profesor nadzwyczajny, a od 
1958 r. zwyczajny. Odtąd na stałe związał swoje losy z Wrocławiem i uni-
wersytetem. Także po przejściu na emeryturę (1985) kierował Zakładem 
Geomorfologii Instytutu Geograficznego i uczestniczył w krajowym i mię-
dzynarodowym życiu naukowym. 

Alfred Jahn był postacią wybitną, mistrzem i autorytetem. Skala jego 
zainteresowań naukowych była bardzo szeroka. Był badaczem Grenlandii 
(1937), Spitsbergenu (1957, 1958), Alaski (1960, 1966, 1970), Syberii (1966, 
1969, 1973) i północnej Kanady (1970). Pełnił różnorakie funkcje na Uni-
wersytecie Wrocławskim, między innymi prorektora (1959-1962) i rektora 
dwóch kadencji (1962-1968). W marcu 1968 r. jako jedyny spośród rekto-
rów wrocławskich uczelni zalegalizował strajk studentów i pracowników, 
nie dopuszczając do rozruchów ulicznych i własnym autorytetem chroniąc 
strajkujących przed represjami, których sam nie uniknął. 

Wyrazem uznania dla postawy obywatelskiej Alfreda Jahna było powie-
rzenie mu w dobie narodzin Solidarności funkcji przewodniczącego Spo-
łecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej, choć na uroczystość 
jej otwarcia nie został potem zaproszony. Dzisiaj z efektów tej aktywności 
Profesora korzystają mieszkańcy Wrocławia i liczni turyści. 

 Wrocław po utraconym Lwowie stał się nową małą ojczyzną Alfreda 
Jahna. Promował ją w Polsce i w świecie dzięki swojej aktywności nauko-
wo-badawczej, dydaktycznej i społecznej. 
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