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90 LAT GEOGRAFII
 W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

POCZ¥TKI NA UCZA NIA GE O GRA FII
NA PO ZIO MIE WY ̄ SZYM

Stu dia geo gra fi cz ne w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim roz po czê³y siê fo r ma l nie 
rzecz bior¹c w 1918 r., w mo men cie powo³ania Zak³adu Geo gra ficz ne go, jed -
nak na ucza nie ge o gra fii, a ta k ¿e i ba da nia mieszcz¹ce siê dziœ w ob rê bie nauk
geo gra fi cz nych maj¹ w Wa r sza wie d³u¿sz¹ hi sto riê. Wed³ug Z. Mi ku l skie go
(1995) w Kró le wskim Uni wer sy te cie Wa r sza wskim w la tach 1816–1831 na
Wy dzia le Fi lo zo fii i na Wy dzia le Nauk i Sztuk Piê k nych pro wa dzo ne by³y
wyk³ady z ge o de zji i ka r to gra fii, a w Obse r wa to rium Astro no mi cz nym Uni -
wer sy te tu za jê cia z mete o ro lo gii. Po upa d ku po wsta nia li sto pado we go Uni -
we r sy tet zo sta³ roz wi¹zany, a ogra ni czo ne mo ¿ li wo œci wzno wie nia dzia³al no -
œci szkó³ wy ¿szych w Wa r sza wie po ja wi³y siê do pie ro po ponad 20 la tach,
w zwi¹zku z uru cho mie niem Aka de mii Medyko -Chiru rgi cz nej prze kszta³co nej
w 1862 r. w Szko³ê G³ówn¹ (Wa r szawsk¹). Wo bec bra ku spe cja li stów za jê cia 
z ge o gra fii pro wa dzo ne by³y ty l ko na nie któ rych wydzia³ach, ale po ziom tych
za jêæ nie by³ wy so ki (Mi ku l ski 1995). Wa r to jed nak za uwa ¿yæ, ¿e przez dwa
lata w ra mach pro gra mu fi zy ki pro wa dzo ne by³y przez W³adys³awa Kwie t nie -
wskie go wyk³ady z hy dro sta ty ki i hy dro dyna mi ki.

W 1869 r. Szko³a G³ówna prze kszta³cona zo sta³a w Ce sa r ski Uni we r sy tet 
Wa r sza wski z obo wi¹zuj¹cym jê zy kiem ro sy j skim. Jak pisa³ J. Mi zio³ek
(2005) Mie j s ce Szko³y G³ów nej zajê³a pro win cjo nal na ucze l nia i na rzê dzie
ru sy fi ka cji, w któ rej li cz ba stu den tów spad³a dra ma ty cz nie. Uni we r sy tet ten
w 1915 r. by³ ewa ku o wa ny do Mo sk wy, a po tem do Ro sto wa nad Do nem,
gdzie do dziœ budz¹ zain tere so wa nie wszy stkie ro cz ni ce zwi¹zane z po wsta -
niem i funk cjo no wa niem Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. W Ce sa r skim Uni -
wer sy te cie Wa r sza wskim na Wy dzia le Fizycz no-Ma tematy cz nym pro wa dzo -
ne by³y za jê cia z ge o gra fii fi zy cz nej (ge o fi zy ki). Wyk³adowc¹ by³ kie ro w nik
Ga bi ne tu Fi zy ki Niko³aj Gri go rie wicz Je go row. Po jego wy je Ÿ dzie z Wa r sza wy 
w 1884 r., mimo czy nio nych prób wyk³adów nie uda³o siê kon ty nu o waæ i zo -
sta³y one za wie szo ne. Do pie ro po za trud nie niu esto ñ skie go ge o fi zy ka El ma ra



Ro sen t ha la w 1911 r. rea kty wo wa no kurs ge o gra fii fi zy cz nej. By³y to
wyk³ady z mete o ro lo gii, kli ma to lo gii, mag ne ty z mu zie m skie go i ele ktry cz no -
œci atmo sfe ry cz nej. E. Ro sen t hal zo sta³ mia no wa ny kie ro w ni kiem Ga bi ne tu
Ge o gra fii Fi zy cz nej i pro wa dzi³ ba da nia mete oro logi cz ne i sej s mi cz ne. Du¿o
pu b li ko wa³, zw³asz cza w rosyj skojê zy cz nych Wa r sza wskich Wia do mo œciach 
Uni wer syte c kich (Mi ku l ski 1995).

Dzia³ania zmie rzaj¹ce do rea kty wo wa nia pol skie go uni wer sy te tu w Wa r -
sza wie by³y pro wa dzo ne kon sek wen t nie od wie lu lat. Szcze góln¹ rolê ode -
gra³o w tym To wa rzy stwo Ku r sów Na uko wych, któ re w fo r mie tzw. Uni wer -
sy te tu La taj¹cego pro wa dzi³o tajn¹ dzia³al noœæ sa mo kszta³ce niow¹. Jed nym
z wyk³ado w ców Uni wer sy te tu La taj¹cego by³ Wac³aw Na³ko wski. To wa rzy -
stwo Ku r sów Na uko wych wspó³pra cuj¹c z in ny mi orga ni za cja mi na uko wy mi 
i spo³ecz ny mi uzy ska³o w 1915 r. zgo dê nie mie c kich w³adz oku pa cy j nych na
uru cho mie nie uni wer sy te tu. Pie r wsza ina u gu ra cja roku aka demi c kie go
odby³a siê w li sto pa dzie 1915 r. (Mi ku l ski 1995, Mi zio³ek 2005). 

OKRES MIÊ DZY WO JEN NY 

Pocz¹tko wo w stru ktu rze Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go brak by³o jed no -
stki geo gra fi cz nej, jed nak za jê cia z ge o gra fii dla stu den tów Wy dzia³u Filo -
zofi cz ne go roz po czê³y siê ju¿ w roku aka de mi c kim 1916/1917, po po wro cie
Sta nis³awa Len ce wi cza ze Szwa j ca rii, gdzie uzy ska³ on sto pieñ do kto r ski
(Mi ku l ski 1995). 

Zak³ad Geo gra fi cz ny utwo rzo ny zo sta³ na wspo mnia nym wy dzia le
1 kwie t nia 1918 r. Jego kie ro w ni kiem mia³ zo staæ doc. dr Lu do mir Sa wi cki,
jed nak jako pod da ny au stria cki nie zo sta³ za akce pto wa ny przez w³adze nie -
mie c kie. W tej sy tu a cji powo³any zo sta³ ku ra tor Zak³adu w oso bie prof. Jana 
Le wiñ skie go – kie ro w ni ka Zak³adu Geo logi cz ne go. Po roku zast¹pi³ go
prof. Sta nis³aw Thu gutt – kie ro w nik Zak³adu Mine ralo gicz ne go. W 1920 r.
za stêpc¹ kie ro w ni ka Zak³adu Geo gra ficz ne go mia no wa no doc. S. Len ce wi -
cza, któ ry prze wód habi lita cy j ny prze pro wa dzi³ we Lwo wie. W 1922 r.
S. Len ce wicz zo sta³ pro fe so rem nad zwy cza j nym i obj¹³ kie row ni c two
Zak³adu (Kon dra cki 1983).

Zak³ad Geo gra fi cz ny przej¹³ skro m ne wy po sa ¿e nie Ga bi ne tu Ge o gra fii
Fi zy cz nej i mie œci³ siê pocz¹tko wo w tzw. Gma chu Po re kto r skim w s¹sie -
dztwie  Sta rej Bi b lio te ki Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (fot. 1). W 1920 r. zo -
sta³ prze nie sio ny do Pa³acu Sta szi ca (fot. 2), gdzie po zo sta³ do mo men tu za m -
kniê cia Uni wer sy te tu przez Nie mców w 1939 r. 

Zak³ad dys po no wa³ pocz¹tko wo ty l ko jed nym eta tem asy sten ta, od 1933 r.
dwo ma, a od 1936 dwo ma eta ta mi asy sten c ki mi i jed nym ad iun kta. Na sta no -
wi skach tych w okre sie do 1939 r. za tru d nio ne by³y wed³ug Kon dra c kie go
(1995) na stê puj¹ce oso by: Bo les³aw Ol sze wicz (1918–1921), Wi ktor Ne chay 

16 Andrzej Richling



90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim 17

Fot. 1. Gmach Po re kto r ski – fot. Z. Sze w czyk

Fot. 2. Pa³ac Sta szi ca – fot. Z. Sze w czyk



(1921–1925), Bo h dan Za bo r ski (1925–1927 i 1933–1936), Jan Ja czy no wski
(1927–1929), Jó zef Sza fla r ski (1929–1930), Sta nis³aw Pie t kie wicz (1930–1939),
Je rzy Kon dra cki (1936–1939), Wi told Jur kie wicz (1936–1938) i Sta nis³aw
Zwierz (1938–1939). W roku aka de mi c kim 1922/23 Zak³ad mia³ dwo je eta to -
wych sty pen dy stów: Ro mu a l da Gu mi ñ skie go i Ja d wi gê Ka czo rowsk¹. Przy
pro wa dze niu za jêæ dy da kty cz nych pra co w ni ków Zak³adu wspo ma ga³y oso by 
z zewn¹trz. Przyk³ado wo: wyk³ady z ge o gra fii re gio na l nej pro wa dzi³ prof. Je -
rzy Loth ze Szko³y G³ów nej Han d lo wej a za jê cia z mete o ro lo gii dy re ktor Pa ñ -
stwo we go In sty tu tu Meteo rolo gicz ne go Ste fan H³asek-H³asko.

Ba da nia Zak³adu Geo gra ficz ne go do ty czy³y prze de wszy stkim geo mor -
fo lo gii i hy dro gra fii, a ra czej li mno lo gii (Kon dra cki 1983, 1995). Wy ni ki za -
mie sz czo no w se rii Pra ce wy ko na ne w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UW. W czê -
œ ci by³y to od bi t ki z ró ¿ nych cza so pism geo gra fi cz nych w znor mali zo wa nych
ok³ad kach z od po wied nim nad ru kiem i nu me rem porz¹dko wym. Do 1939 r.
uka za³o siê 25 nu me rów „Prac”. Pocz¹tek se rii da³a roz pra wa S. Len ce wi cza
Wy dmy œródl¹dowe Polski opub li ko wa na w Przegl¹dzie Geo gra fi cz nym
w 1922 r. W tym sa mym roku uka za³ siê te¿ jego pod rê cz nik Kurs ge o gra fii
Pol ski. Pod rê cz nik ten po zmia nach i uzu pe³nie niach zo sta³ opub li ko wa ny
w 1937 r. w Wie l kiej Ge o gra fii Po wszech nej (tom Pol ska).

 Do po li go nów ba da w czych Zak³adu na le ¿a³o p³oc kie Ma zo wsze  z Po je -
zie rzem Go sty ni ñ skim, Po je zie rze Su wa l skie i Za chod nie Po le sie, gdzie ze -
spó³ Zak³adu ska r to wa³ oko³o 10 000 km2. By³o to w za sa dzie ka r to wa nie
geo lo gi cz ne, ale czy nio no rów nie¿ ob se r wa cje do tycz¹ce ge ne zy rze Ÿ by, sto -
sun ków wod nych, a na wet antro pogeo grafi cz ne. Pro wa dzo no rów nie¿ sy ste -
maty cz ne ba da nia je zio r ne. Od no si³y siê one do grup je zior lub po je dyn czych
zbio r ni ków. Osi¹gniê ciem Zak³adu by³o opra co wa nie ka ta lo gu je zior pol -
skich (1939). W ka ta lo gu tym ujê to 6659 je zior wiê kszych od 1 ha, w tym
25 wiê kszych od 10 km2. 

Wœród znacz¹cych pu b li ka cji pra co w ni ków Zak³adu Geo gra ficz ne go
wy mie niæ trze ba te¿ mo no gra fiê S. Len ce wi cza Dy lu wium i mo r fo lo gia œro d -
ko we go Po wi œla (1927) sta no wi¹c¹ pod su mo wa nie pa ro le t nich ba dañ te re no -
wych au to ra i jego wspó³pra co w ni ków, pra ce S. Pie t kie wi cza do tycz¹ce geo -
mor fo lo gii Po je zie rza Su wa l skie go (1928) i spo so bów przed sta wia nia te re nu
na ma pie (1930), B. Za bo r skie go, któ ry in te re so wa³ siê prze de wszy stkim an -
tro poge ogra fi¹ (jego pra ca do kto r ska O kszta³tach wsi w Pol sce i ich roz mie -
sz cze niu opub li ko wa na zo sta³a przez PAU w Kra ko wie w 1926 r.), ale by³
rów nie¿ au to rem pio nie r skiej pra cy z dzie dzi ny geo mor fo lo gii (Stu dia nad
mo r fo lo gi¹ dy lu wium Pod la sia i te re nów s¹sied nich 1927), J. Ka czo ro wskiej
(Ko ben dzi ny) Stu dium geo gra fi cz ne Pu sz czy Ka m pi no skiej (1926) i J. Kon -
dra c kie go Ta ra sy do lne go Bugu (1933). 
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W pro ce sie kszta³ce nia stu den tów S. Len ce wicz k³ad³ du¿y na cisk na
æwi cze nia kar to gra ficz ne oraz za jê cia te re no we i wy cie cz ki, któ re mia³y cha -
ra kter nie ty l ko za jêæ dy da kty cz nych ale po³¹czo ne by³y rów nie¿ z ba da nia mi
i pro wa dze niem ob se r wa cji. By³y to g³ów nie wy cie cz ki krajo we, cho cia¿ nie -
któ re z nich do ty czy³y rów nie¿ te re nów po³o¿o nych poza gra ni ca mi Pol ski,
jak na przyk³ad wy cie czka do Ju gos³awii1 w 1923 r. czy na S³owa cjê w 1929.
W su mie do 1939 roku odby³o siê 65 wy cie czek na uko wych Zak³adu Geo gra -
ficz ne go UW. W pro gra mie za jêæ ka me ra l nych zna j do wa³o siê du¿o æwi czeñ
i se mi na riów. W ci¹gu 4 lat stu diów stu dent obo wi¹zany by³ do zda nia 10 eg za -
mi nów, w tym, co wa r to pod kre œliæ, z ge o gra fii ogó l nej oraz z ge o gra fii re gio -
na l nej Pol ski i œwia ta2. Pod sta wê prac ma gi ste r skich sta no wi³y sa mo dzie l ne
ba da nia te re no we, a ich te ma ty ka do ty czy³a g³ów nie geo mor fo lo gii i hy dro -
gra fii, ale ta k ¿e ka r to gra fii, antro poge o gra fii i ge o gra fii re gio na l nej. Na le ¿y
jed nak za uwa ¿yæ, ¿e do roku 1926 za ko ñ cze nie stu diów mog³o siê od by waæ
dwo ja ko; albo po przed³o¿e niu pra cy dy p lo mo wej na pi sa nej na pod sta wie li -
te ra tu ry i zda niu eg za mi nu, co upra w nia³o do na ucza nia w szko le œred niej,
albo drog¹ uzy ska nia sto p nia do kto ra fi lo zo fii, co wy ma ga³o opra co wa nia
ory gi na l nej roz pra wy na pod sta wie w³as nych ba dañ i za li cze nia ki l ku eg za -
mi nów (z ge o gra fii, przed mio tu wy bra ne go oraz z lo gi ki i hi sto rii fi lo zo fii).
Zgod nie z tym try bem do kto ra ty pod opiek¹ S. Len ce wi cza uzy ska³o 7 osób, 
osta t nia w 1934 r. S. Len ce wicz by³ je sz cze pro mo to rem ós me go do kto ra tu.
By³ to do kto rat z ge o gra fii J. Kon dra c kie go, któ ry najpierw uko ñ czy³ stu dia
ma gi ste r skie, a w 1938 roku do kto ry zo wa³ siê na pod sta wie pra cy Stu dia nad
mo r fo lo gi¹ i hy dro gra fi¹ Po je zie rza Bras³awskie go.

Oprócz wspo mnia nych 7 osób, któ re za ko ñ czy³y stu dia do kto ra tem, do
1926 r. dy p lo my na uczy cie l skie uko ñ cze nia stu diów geo gra fi cz nych uzy -
ska³o za pe w ne nie co ponad 20 stu den tów, a z pe w no œci¹ nie mniej ni¿ 16, na -
to miast w la tach 1931–1939 ma gi ste ria3 o ukie run ko wa niu geomo rfolo gi cz -
nym, hydrogra ficzno- klimato logicz nym, kar to gra ficz nym i antro pogeo grafi -
cz nym uzy ska³o 25 osób (Kon dra cki 1995). Jak z po wy ¿sze go wy ni ka do
1939 r. stu dia geo gra fi cz ne na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim uko ñ czy³o przy -
naj mniej 48 osób. 

Kon ta kty miê dzy naro do we nie by³y bar dzo ¿ywe. Pra co w ni cy Zak³adu
ucze st ni czy li wpra w dzie w kon fe ren cjach i kon gre sach, a zw³asz cza w Miê -
dzy naro do wym Kon gre sie Geo gra fi cz nym w Wa r sza wie w 1934 r., ale je dy -
nie Kie ro w nik Zak³adu móg³ siê po chwa liæ udzia³em w 19 miê dzyna ro do -
wych zja z dach (Kon dra cki 1995). Ty l ko dwaj przed wo jen ni do cen ci – S. Pie -
t kie wicz i B. Za bo r ski od by li przed ha bi li tacj¹ sta ¿e za gra ni cz ne.
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1 Kró le stwo Ju gos³awii po wsta³o w 1929 r. W 1923 by³o to Kró le stwo Ser bów, Cho r wa tów
i S³owe ñ ców (SHS).

2 Wy kaz obo wi¹zuj¹cych przed mio tów ule ga³ zmia nom.
3 By³y to ma gi ste ria z fi lo zo fii w za kre sie ge o gra fii.



W 1938 r. utwo rzo ny zo sta³ na Wy dzia le Huma ni sty cz nym Zak³ad
Antro poge o gra fii usy tu o wa ny w zni sz czo nym w cza sie wo j ny bu dyn ku na
Kra ko wskim Przed mie œciu 6 (fot. 3). Jego kie row ni c two obj¹³ mia no wa ny
pro fe so rem nad zwy cza j nym B. Za bo r ski. Asy sten ta mi byli An to ni Wrzo sek
i Ha li na Radlicz-Rûhlowa. Zak³ad nie zd¹¿y³ roz win¹æ sze r szej dzia³al no œci.
Prof. B. Za bo r ski zo sta³ w 1939 r. zmo bili zo wa ny i po wo j nie nie wró ci³ do
Pol ski, a w 1948 r. osie d li³ siê w Ka na dzie, gdzie uzy ska³ sta no wi sko pro fe so -
ra na Uni wer sy te cie w Mon tre a lu i w Ot ta wie i wniós³ znacz¹cy wk³ad do roz -
wo ju ge o gra fii ka na dy j skiej.

 W cza sie oku pa cji nie mie c kiej w la tach 1942–1944 w ra mach ta j ne go
uni wer sy te tu pro wa dzo ne by³y rów nie¿ za jê cia dla stu den tów ge o gra fii. Za jê -
cia od by wa³y siê w pry wa t nych mie sz ka niach, a pro wa dzi li je prof. S. Len ce -
wicz, doc. S. Pie t kie wicz, dr R. Gu mi ñ ski, a ta k ¿e et no graf – prof. Sta nis³aw
Po nia to wski oraz ge o lo dzy – prof. Jan Sa m so no wicz i doc. Zbi g niew Su j ko -
wski. Na to miast prze by waj¹cy w ofla gu w Wol den be r gu (Do bie g niew)
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Fot. 3. Kra ko wskie Przed mie œcie 6 – J. Zie li ñ ski,
At las da w nej ar chi te ktu ry ulic i pla ców Wa r sza wy, tom 7



dr J. Kon dra cki zor ga ni zo wa³ przy po mo cy in nych ge o gra fów i ka r to gra fów
ku r sy w za kre sie I roku stu diów geo gra fi cz nych na uni wer sy te cie. Uko ñ czy³o 
je 12 ofi ce rów, z któ rych czêœæ uzy ska³a w la tach pó Ÿ nie j szych dy p lo my ma -
gi ste r skie (Kon dra cki 1983, 1995). 

 GE O GRA FIA NA UNI WER SY TE CIE WA R SZA WSKIM
W LA TACH 1945–1951

W 1945 r. po os wo bo dze niu Wa r sza wy roz po czê³y siê sta ra nia o wzno wie -
nie dzia³al no œci Uni wer sy te tu. Po nie wa¿ prof. S. Len ce wicz zgin¹³ tra gi cz nie
w 1944 r., a doc. S. Pie t kie wicz bez po œred nio po wo j nie za mie sz ka³ w Kra ko -
wie, pie r wsze dzia³ania zwi¹zane z rea kty wo wa niem Zak³adu Geo gra ficz ne go
podj¹³ po po wro cie z obo zu je ñ ców wo jen nych dr J. Kon dra cki. Zal¹¿kiem
Zak³adu sta³o siê mie sz ka nie przy ul. Wi l czej 22 m. 6 (fot. 4), gdzie za mie sz ka³
wraz z ro dzin¹ J. Kon dra cki i gdzie pro wa dzo no pie r wsze za jê cia oraz gro ma -
dzo no ksi¹¿ki, mapy i sprzêt (po rów naj Kon dra cki 1955). Ku ra to rem Zak³adu
by³ prof. Ro man Koz³owski. W grud niu 1945 r. powo³any zo sta³ kie ro w nik
Zak³adu w oso bie do cen ta ge o lo gii Ste fa na S. Ró ¿y c kie go. W 1947 r. Zak³ad
prze nie sio ny zo sta³ do gma chu che mii przy ul. Pa ste u ra 1 (fot. 5) i po zo sta³
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Fot. 4. Wi l cza 22
Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy



tam do roku 1950, do za ko ñ cze nia od bu do wy wy pa lo ne go Pa³acu Uru skich -
-Cze twer ty ñ skich na ul. Kra ko wskie Przed mie œcie 30. W okre sie tym
w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym obok Kie ro w ni ka za trud nie ni byli S. Pie t kie wicz
(na sta no wi sku do cen ta), J. Kon dra cki (od 1947 jako ad iunkt, wcze œ niej jako
sta r szy asy stent) oraz He le na Werne r-Wiê c ko wska i Wies³awa Ró ¿y cka.

W „Przegl¹dzie Geo gra fi cz nym” w 1946 r. uka za³ siê ar ty ku³ S.Z. Ró ¿y -
c kie go do tycz¹cy kra su opo czy ñ skie go, a w 1947 roz pra wa J. Kon dra c kie go
Z mor fo ge ne zy do li ny do lne go Nie m na. Wy mie nio ne po zy cje za my ka³y
przed wo jenn¹ se riê „Prac wy ko na nych w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UW”
(nr 26 i 27). Pod kie run kiem prof. S.Z. Ró ¿y c kie go zo sta³ w Zak³ad zie Geo -
gra fi cz nym uko ñ czo ny prze wód do kto r ski Cy ry la Ko la go (1951 r.)

Zak³ad Antro poge o gra fii wzno wi³ sw¹ dzia³al noœæ pó Ÿ niej, bo w 1947 r.
(Kon dra cki 1955). Prof. B. Za bo r ski, jak wspo mnia no, po zo sta³ po wo j nie
za gra nic¹ i na sta no wi sko kie ro w ni ka Zak³adu powo³ano prof. Sta nis³awa
Lesz czy c kie go. Zak³ad by³ pocz¹tko wo usy tu o wa ny w Pa³acu Sta szi ca.
W 1948 r. prze nie sio no go do bu dyn ku Pol skie go To wa rzy stwa Eko nomi cz -
ne go przy ul. Nowy Œwiat 49 (fot. 6), a w 1950, po do b nie jak Zak³ad Geo -
gra fi cz ny, do Pa³acu Uruski ch-Cze twerty ñ skich. W Zak³ad zie za trud nie ni
byli dr Ja d wi ga Ko ben dzi na, mgr Ma ria Ire na Mi le ska i mgr Bo go dar Wi nid.
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Fot. 5. Gmach Wy dzia³u Che mii – fot. Z. Sze w czyk



W okre sie 1946–1952 dy p lo my ma gi ste r skie z ge o gra fii uzy ska³y
53 oso by, w tym 15 uzu pe³niaj¹cych stu dia przed wo jen ne lub wo jen ne,
11 w za kre sie antro poge o gra fii i 27 w za kre sie ge o gra fii fi zy cz nej. 

Oba zak³ady sta³y siê zacz¹tkiem In sty tu tu Geo gra ficz ne go. Idea utwo -
rze nia In sty tu tu sprzy ja³a two rze niu no wych jed no stek geo gra fi cz nych.
1 listopada 1950 r. powo³ano Ka te drê Ka r to gra fii kie ro wan¹ przez doc.
S. Pie t kie wi cza, a 1 paŸdziernika 1951 r. Ka te drê Ge o gra fii Re gio na l nej kie -
ro wan¹ pocz¹tko wo przez za stê pcê pro fe so ra dr. Ta de u sza ¯ebro wskie go
oraz Ka te drê Kli ma to lo gii z za stêpc¹ pro fe so ra dr. R. Gu mi ñ skim. 

 IN STY TUT GEO GRA FI CZ NY
NA WY DZIA LE BIO LO GII I NAUK O ZIE MI

(1951–1969)

In sty tut Geo gra fi cz ny po wsta³ fo r ma l nie w maju 1952 r., ale ju¿ od
pocz¹tku roku aka demi c kie go 1951/52 fun kcjo no wa³ jed no li ty pro gram dy -
da kty cz ny, a wspó l na ad mi ni stra cja dzia³a³a od pocz¹tku 1951 r. In sty tut
wszed³ w sk³ad Wy dzia³u Bio lo gii i Nauk o Zie mi. Na sta no wi sko kie ro w ni ka 
powo³any zo sta³ prof. S. Le sz czy cki. 
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Fot. 6. Nowy Œwiat 49 – fot. Z. Sze w czyk



In sty tut two rzy³o piêæ ka tedr i pra co w nia dy da kty cz na. Po dzia³ ten nie
uleg³ zmia nie do 1969 r., kie dy In sty tut prze kszta³cony zo sta³ w jed no stkê sa -
mo dzieln¹ – po za wy dzia³owy In sty tut Ge o gra fii (Kon dra cki 1955). 

Ka te dra Ge o gra fii Fi zy cz nej po wsta³a w 1951 r. z prze mia no wa nia
Zak³adu Geo gra ficz ne go. Kie row ni c two obj¹³ za stê pca pro fe so ra (od 1954 r.
pro fe sor) J. Kon dra cki. W ra mach Ka te dry ist nia³a wy dzie lo na pra co w nia hy -
dro gra ficz na kie ro wa na przez H. Werne r- Wiê c kowsk¹. W 1958 r. w Ka te drze 
powo³any zo sta³ Zak³ad Ge o gra fii Gleb (doc. Ma rek Pró szy ñ ski), a w 1964 r.
Zak³ad Geo mor fo lo gii (doc. Ce cy lia Rad³owska). 

Kie ro w nik ka te dry Kli ma to lo gii dr R. Gu mi ñ ski zmar³ w roku 1952.
W 1953 kie row ni c two przej¹³ dr Win cen ty Oko³owicz, dy re ktor Pa ñ stwo we -
go In sty tu tu Hydrolo giczno- Meteoro logiczne go mia no wa ny w 1954 r. pro fe -
so rem nad zwy cza j nym. W 1963 r. w ra mach Ka te dry utwo rzo no Zak³ad Kli -
ma to lo gii Ogó l nej (W. Oko³owicz) oraz Kli ma to lo gii Pol ski (doc. Zo fia Ka -
czo ro wska).

Ka te dra Ge o gra fii Eko no mi cz nej po wsta³a w 1950 r. przez prze -
kszta³ce nie Zak³adu Antro poge o gra fii, któ re go na zwa w 1949 r. zo sta³a
zmie nio na na Zak³ad Ge o gra fii Spo³eczno -Go spoda r czej. Fun kcjê kie ro w -
ni ka sprawowa³ prof. S. Le sz czy cki. W jej stru ktu rze ist nia³a Pra co w nia Geo -
grafii Tu ry z mu (M.I. Mi le ska). W 1966 r. Ka te drê po dzie lo no na dwa
zak³ady: Ge o gra fii Eko no mi cz nej (S. Le sz czy cki) i Ge o gra fii Ro l ni c twa
(doc. Jó zef To bjasz). 

Kie ro w ni kiem Ka te dry Ge o gra fii Re gio na l nej by³, jak wspo mnia no,
T. ¯ebro wski. Po jego ode jœciu w 1952 r. sta no wi sko kie ro w ni ka nie by³o
przez dwa lata ob sa dzo ne. W la tach 1954–1964 fun kcjê tê spra wo wa³
doc. B. Wi nid, a od 1964 r. doc. Jó zef Bar bag. Nast¹pi³ wte dy po dzia³ na dwa
zak³ady: Ge o gra fii Eu ra zji (J. Bar bag) i Ge o gra fii Kra jów Za mo r skich z pra -
co w nia mi Kra jów Ame ry ki £aci ñ skiej i Kra jów Afry ki (B. Wi nid). 

Ka tedr¹ Ka r to gra fii do 1964 kie ro wa³ prof. S. Pie t kie wicz. Po jego prze j -
œciu na eme ry tu rê przez dwa lata funkcjê ku ra to ra spra wo wa³ J. Kon dra cki,
a od 1966 r. kie row ni c two obj¹³ doc. Lech Ra ta j ski.

Twórc¹ i kie ro w ni kiem Pra co w ni Me to dy ki Na ucza nia Ge o gra fii by³ za -
stê pca pro fe so ra Gu staw Wut tke, któ ry w 1963 r. prze szed³ na eme ry tu rê.
Zast¹pi³ go dr Kon rad Œwie r czy ñ ski. 

 W 1953 r. utwo rzo ny zo sta³ In sty tut Ge o gra fii Pol skiej Aka de mii Nauk.
Jego dy re kto rem by³ rów nie¿ prof. S. Le sz czy cki. In sty tut ten mie œci³ siê
w wiê kszo œci w Pa³acu Uruski ch-Cze twerty ñ skich (fot. 7) ra zem z In sty tu tem 
Geo gra fi cz nym UW. Spo wo do wa³o to znacz¹ce po go r sze nie wa run ków lo ka -
lo wych. Po wszechn¹ pra ktyk¹ sta³ siê po dzia³ po koi za j mo wa nych przez pra -
co w ni ków na co raz to mnie j sze czê œci, w celu stwo rze nia po mie sz czeñ dla
two rzo nych jed no stek, a hal le i ko ry ta rze tra kto wa no jako ma ga zy ny usta -
wiaj¹c tam li cz ne sza fy i mapniki.
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Li cz ba pra co w ni ków In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza w -
skie go szy b ko ros³a. Wed³ug Kon dra c kie go (1995) w 1954 r. za tru d nio nych
by³o 5 pra co w ni ków sa mo dzie l nych, 24 po mo c ni czych i 24 oso by w obs³udze 
i ad mi ni stra cji, na to miast w 1969 r. – 3 pro fe so rów i 10 do cen tów oraz 54 po -
zo sta³ych na uczy cie li aka de mi c kich. Li cz ba eta tów bib lio te cz nych i admi ni -
stra cyj nych wzros³a nie zna cz nie do 28. W okre sie ist nie nia In sty tu tu prze pro -
wa dzo no 7 prze wo dów habi lita cy j nych, w tym 2 osób spo za per so ne lu In sty -
tu tu. Na le ¿y jed nak za uwa ¿yæ, ¿e w la tach piêædzie si¹tych tytu³y do cen tów by³y 
nada wa ne bez obo wi¹zku uzy ska nia ha bi li ta cji. Tym try bem awan so wa ni zo -
sta li dwaj pra co w ni cy In sty tu tu. Li cz ba za ko ñ czo nych prze wo dów do kto r skich 
wy nios³a 37, w tym 12 w sto sun ku do osób nie za tru d nio nych w In sty tu cie.

W 1964 r. za ini cjo wa na zo sta³a se ria wy da w ni cza „Pra ce i Stu dia In sty tu -
tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go”. Do 1969 r. uka za³o siê
6 ze szy tów, w tym 3 Ka te dry Kli ma to lo gii, 2 Ka te dry Ge o gra fii Fi zy cz nej
oraz ze szyt za wie raj¹cy ma te ria³y III Pol sko- Cze skie go Se mi na rium Geo gra -
ficz ne go. Rów nie¿ w 1964 r. uka za³ siê pie r wszy ze szyt „Foto inter pre ta cji
w Ge o gra fii” pod red. An drze ja Cio³ko sza. 

Wœród prac ba da w czych pro wa dzo nych przez In sty tut na pod kre œle nie
zas³uguj¹ kom p le kso we ba da nia fizycz nogeo grafi cz ne zor gani zo wa ne z ini -
cja ty wy J. Kon dra c kie go na Po je zie rzu Ma zu r skim (oko li ce Mr¹gowa) i na
Wy ¿y nie Ma³opo l skiej (po wiat pi ñ czo wski). Te re nem wie lu ba dañ by³a rów -
nie¿ Wy ¿y na San do mie r ska. Do wa ¿ nie j szych pu b li ka cji z tego okre su za li -
czyæ na le ¿y dwie pu b li ka cje zbio ro we Z ba dañ œro do wi ska geo gra ficz ne go
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w po wie cie mr¹go wskim (1959) i Stu dia geo gra fi cz ne w po wie cie pi ñ czo -
wskim (1966), syn te ty zuj¹c¹ roz pra wê J. Kon dra c kie go Uwa gi o ewo lu cji
mor folo gi cz nej Po je zie rza Ma zu r skie go (1952) oraz stu dium J. Kon dra c kie go 
i Z. Mi ku l skie go Hy dro gra fia do rze cza Kru ty ni (1958). W okre sie oma wia -
nym uka za³ siê pod rê cz nik Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski (1955). By³o to opra co -
wa nie J. Kon dra c kie go nawi¹zuj¹ce do przed wo jen ne go dzie³a S. Len ce wi -
cza. Pod rê cz nik uka za³ siê pocz¹tko wo pod na zwi skiem S. Len ce wi cza, po -
tem S. Len ce wi cza i J. Kon dra c kie go, a¿ wre sz cie w 1965 r. opub li ko wa na
zo sta³a ca³ko wi cie nowa jego wer sja pió ra J. Kon dra c kie go. W 1965 r. uka -
za³o siê te¿ znacz¹ce opra co wa nie J. Kon dra c kie go Pod sta wy re gio nali za cji
fizycz nogeo grafi cz nej po œwiê co ne me to dy ce nowo cze s ne go komp le kso we go
kie run ku ba dañ œro do wi ska przyrodniczego. 

W Ka te drze Kli ma to lo gii, zgod nie z opra co wa niem M. Sto py- Bory cz ki
i J. Bo ry cz ki (2001) oraz U. Kosso wskie j- Ce zak (2001) pra ce do ty czy³y stru ktu -
ry kli ma tu i po dzia³ów kli ma ty cz nych (R. Gu mi ñ ski, W. Oko³owicz) oraz kli ma -
tu Wa r sza wy. Pu b li ka cje po œwiê co ne by³y prze de wszy stkim opa dom i za chmu -
rze niu. W 1964 r. uka za³ siê pod rê cz nik W. Oko³owi cza Za chmu rze nie Pol ski.

Ka te dra Ge o gra fii Eko no mi cz nej ucze st ni czy³a ra zem z In sty tu tem Ge o -
gra fii PAN w opra co wa niu mo no gra fii i at la su wo je wó dz twa bia³osto c kie go.
Wy da ne zo sta³y rów nie¿ dwa tomy S³ow ni ka ge o gra fii tu ry sty cz nej Pol ski
pod red. M.I. Mi le skiej. Pro wa dzo ne by³y ba da nia z dzie dzi ny ge o gra fii prze -
mys³u (S. Le sz czy cki), re gio nali za cji eko no mi cz nej (Bo gu mi³ Rych³owski),
ge o gra fii ro l ni c twa (Jó zef To bjasz), ge o gra fii osad ni c twa (Wi told Ku si ñ ski),
a ta k ¿e za j mo wa no siê me to do lo gi¹ i hi sto ri¹ ge o gra fii. 

Ge o gra fia go spo da r cza Pol ski sta no wi³a rów nie¿ przed miot zain tere so -
wa nia J. Bar ba ga. W Ka te drze Ge o gra fii Re gio na l nej (Kan to wicz 2004, Kon -
dra cki 1995) roz wi ja ne by³y ta k ¿e stu dia z za kre su ge o gra fii po li ty cz nej. Wy -
ra Ÿ nie wy od rê b ni³ siê nurt ba dañ nad Afryk¹ (Bo les³aw Du ma no wski).
W 1968 r. uka za³ siê skrypt Ge o gra fia fi zy cz na Afry ki au to r stwa B. Du ma no -
wskie go, Ewe li ny Kan to wicz i Ma cie ja Ja ku bo wskie go. Obie ktem zain tere -
so wa nia na uko we go by³y rów nie¿ Chi ny (Bo h dan Ki ko l ski, Jo a chim Ko czy)
i Ame ry ka £aci ñ ska (B. Wi nid i An drzej Bonasewicz).

Isto t ne osi¹gniê cia, zw³asz cza w dzie dzi nie ka r to gra fii szko l nej, mia³a
Ka te dra Ka r to gra fii (Kon dra cki 1955, Pas³awski 2000). Kon cen tro wa no siê
na me to dy ce opra co wa nia map i ich za sto so wa niu w na ucza niu ge o gra fii.
Z ini cja ty wy S. Pie t kie wi cza roz wi ja no rów nie¿ te ma ty kê za sto so wa nia me -
tod karto gra fi cz nych w ka r to wa niu te re no wym oraz ana li zo wa no mo ¿ li wo -
œci wy ko rzy sta nia na uko we go tre œci da w nych map. Po zmia nie kie row ni c -
twa Ka te dry, w zwi¹zku z zain tere sowa nia mi L. Ra ta j skie go, ze spó³ Ka te -
dry za j mo wa³ siê pro ble ma tyk¹ map go spo da r czych i tzw. „ka r to lo gi¹” (te o -
ria zna ku karto grafi cz ne go i ka r to gra fia teo re ty cz na). 
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Kszta³ce nie stu den tów w In sty tu cie Geo gra fi cz nym UW pro wa dzo no
pocz¹tko wo sy ste mem dwu sto p nio wym, a od ro ku 1951/1952 rów nie¿ sy ste -
mem jed no li tych stu diów ma gi ste r skich czte ro le t nich. Do pie ro od roku
1953/1954 zacz¹³ obo wi¹zy waæ piê cio le t ni sy stem stu diów. W la tach 1951–1968
uko ñ czo no w In sty tu cie 702 pra ce ma gi ste r skie. W pro wa dze niu za jêæ,
oprócz za tru d nio nych w In sty tu cie, ucze st ni czy li rów nie¿ wyk³ado w cy spo za 
Uni wer sy te tu. J. Kon dra cki (1995) wy mie nia m.in. na stê puj¹ce oso by: Ka zi -
mierz Dê b ski (hy dro lo gia), Ja nusz Pa szy ñ ski, F. Ol sze wski, Sta nis³aw Zych
(kli ma to lo gia), Jan Dy lik (geo mor fo lo gia), Wies³awa Ró ¿y cka (fi zjo gra fia
urba ni sty cz na), J. Loth (ge o gra fia re gio na l na), Sta nis³aw Be re zo wski, Ka zi -
mierz Dzie wo ñ ski, Ma ria Kie³cze wska- Za le wska, Je rzy Ko stro wi cki, Ire na
Ko stro wi cka (ge o gra fia spo³eczno -eko nomi cz na). 

Kon ta kty za gra ni cz ne przed 1956 r. by³y ze wzglê dów po li ty cz nych bar -
dzo ogra ni czo ne. Do pie ro po tem sta³y siê ³atwie j sze, cho cia¿ za wsze wy ja z dy 
Po la ków za gra ni cê utrud nia³ brak wy mie nial no œci na szej wa lu ty i skro m ne
œro d ki fi nan so we Uni wer sy te tu. Po mi mo tego czo³owi przed sta wi cie le In sty -
tu tu bra li udzia³ w czte rech miê dzyna ro do wych kon gre sach geo gra fi cz nych.
Cz³on ka mi ko mi sji Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej byli w tym cza sie
J. Bar bag, J. Kon dra cki, J. Ko stro wi cki, S. Le sz czy cki i B. Wi nid. W 1968 r.
S. Le sz czy cki zo sta³ wy bra ny pre zy den tem Unii. Pra co w ni cy In sty tu tu ucze -
st ni czy li rów nie¿ w pra cach i kon gre sach Miê dzy naro do wej Aso cja cji do Ba -
dañ Czwa r to rzê du (INQUA) oraz w wie lu in nych miê dzyna ro do wych zja z -
dach i kon gre sach. Re gu la r nie orga ni zo wa ne by³y wspó l ne se mi na ria ge o gra -
fów z Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze i In sty tu tu Geo gra ficz ne go UW. Odby³o 
siê sze reg na uko wych wy cie czek za gra ni cz nych. Co raz czê œciej m³odzi ge o -
gra fo wie wy je ¿ d¿a li na sta ¿e za gra ni cz ne, a pro fe so ro wie za pra sza ni byli na
wyk³ady do ró ¿ nych oœro d ków na uko wych na œwie cie. Go œ æ mi In sty tu tu by³o 
kil ku dzie siê ciu ge o gra fów z za gra ni cy, wœród nich wy bi t ny ge o graf z Wie l -
kiej Bry ta nii prof. La w ren ce D. Stamp, któ re mu w 1962 r. Uni we r sy tet Wa r -
sza wski nada³ god noœæ do cto ra ho no ris ca u sa. 

 SA MO DZIE L NY IN STY TUT GE O GRA FII
 (1969–1977)

W 1969 r. nast¹pi³ po dzia³ Wy dzia³u Bio lo gii i Nauk o Zie mi na Wy dzia³
Bio lo gii i sa mo dzie l ny In sty tut Ge o gra fii. Dy re kto rem In sty tu tu by³ przez rok 
prof. S. Le sz czy cki, a w 1970 fun kcje tê przej¹³ prof. J. Kon dra cki4. Rada Na -
uko wa In sty tu tu, w sk³ad któ rej wcho dzi li wszy s cy pra co w ni cy sa mo dzie l ni
oraz oso by powo³ane przez Re kto ra UW z in nych jed no stek na uko wych,
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mia³a upra w nie nia Rady Wy dzia³u. Jej prze wod nicz¹cym by³ do roku 1975
S. Le sz czy cki, a na stê p nie Z. Mi ku l ski. 

Zmia nie uleg³a stru ktu ra In sty tu tu. W 1969 r. dzie li³ siê on na 5 za -
k³adów, któ rych na zwy od po wia da³y ist niej¹cym wcze œ niej ka te drom (Kon -
dra cki 1995).

 Kie ro w ni kiem Zak³adu Ge o gra fii Fi zy cz nej by³ prof. J. Kon dra cki.
W Zak³ad zie ist nia³y trzy pra co w nie: ge o gra fii gleb, hy dro gra ficz na i geomo r -
folo gi cz na. W 1971 r. Pra co w nia Hy dro gra ficz na zo sta³a prze kszta³cona
w Zak³ad Hy dro gra fii (pó Ÿ niej Hy dro lo gii i Hy dro gra fii). Kie row ni c two
obj¹³ prof. Z. Mi ku l ski. W 1974 po wsta³ ko le j ny zak³ad – Geo mor fo lo gii, któ -
rym kie ro wa³a prof. Ce cy lia Rad³owska. 

Zak³ad Kli ma to lo gii do roku 1975 by³ kie ro wa ny przez prof. W. Oko³owi -
cza, a na stê p nie przez doc. Ma riê Sto pê- Bory cz kê. W ra mach Zak³adu dzia³a³a
sta cja mete oro logi cz na usy tu o wa na na te re nie Uni wer sy te tu. 

Zak³adem Ge o gra fii Eko no mi cz nej kie ro wa³ w roku 1969/70 prof. S. Le -
sz czy cki, któ re go po tem zast¹pi³ doc. Wi told Ku si ñ ski. Zmia na kie ro w ni ka
nast¹pi³a rów nie¿ w Zak³ad zie Ge o gra fii Re gio na l nej i Po li ty cz nej. Do
1972 r. by³ nim prof. J. Bar bag, a po tem doc. B. Du ma no wski. Zak³ad Ka r to -
gra fii dzia³a³ ca³y czas pod kie row ni c twem do cen ta, a pó Ÿ niej pro fe so ra
L. Ra ta j skie go. 

Poza wy mie nio ny mi, w In sty tu cie utwo rzo ny zo sta³ drog¹ prze kszta³ce -
nia ist niej¹cej wcze œ niej pra co w ni – Zak³ad Me to dy ki Na ucza nia Ge o gra fii.
Pra co w ni¹ do 1974 r. kie ro wa³ dr K. Œwie r czy ñ ski. Po tem obo wi¹zki ku ra to ra 
pe³ni³ doc. W. Ku si ñ ski. Oprócz zak³adów ist nia³y trzy ogól noin stytu to we
pra co w nie: Pro gra mo wa nia i Ma szyn Licz¹cych, Foto inter pre ta cji oraz Foto -
gra fi cz na. Osta t nia z wy mie nio nych by³a wspó l na z IG PAN. 

W 1974 r. utwo rzo na zo sta³a sta cja te re no wa (fot. 8). By³a to ini cja ty wa
prof. W. Oko³owi cza, któ ry pod pi sa³ umo wê z w³ad za mi po wia to wy mi
w P³ocku o prze ka za niu Uni wer syte to wi Wa r sza wskie mu bu dyn ku lik wi do -
wa nej szko³y w Mu rzy no wie pod P³oc kiem (Le nart 1995). 

Za trud nie nie w In sty tu cie Ge o gra fii UW nie zmie ni³o siê w spo sób isto t -
ny. W 1969 r. w In sty tu cie pra co wa³o 4 pro fe so rów i 9 do cen tów oraz oko³o
50 po mo c ni czych pra co w ni ków nauko wo-dy dakty cz nych. Li cz by te nie
uleg³y zmia nom. Jed nak w ci¹gu 9 lat ist nie nia In sty tu tu nast¹pi³y li cz ne prze -
su niê cia wy ni kaj¹ce z prze j œcia na eme ry tu rê ki l ku pra co w ni ków sa mo dzie l -
nych oraz za trud nie nia na sta no wi sku do cen ta osób, któ re uzy ska³y w In sty tu -
cie sto pieñ do kto ra habi lito wa ne go. Mia³y te¿ mie j s ce prze su niê cia po miê dzy 
gru pa mi wyk³ado w ców, ad iun któw i asy sten tów. W 1977 r. za tru d nio nych
by³o 5 pro fe so rów i 9 do cen tów, a obs³ugê za pe w nia³o 20 pra co w ni ków
nauko wo-te chni cz nych i 24 bibliotekarzy.

W In sty tu cie Ge o gra fii prze pro wa dzo no 9 prze wo dów habi lita cy j nych,
w tym 2 w sto sun ku do pra co w ni ków Stu dium Afry kani stycz ne go oraz
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wypro mo wa no 50 do kto rów, w tym 18 spo za Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.
Zwiê ksze niu li cz by wy pro mo wa nych do kto rów sprzy ja³o ist nie nie w In sty tu -
cie trzy le t nie go Stu dium Do kto ranc kie go, któ rym kie ro wa³a prof. C. Rad -
³owska (Kon dra cki 1995). 

Kon tynu o wa na by³a se ria wy da w ni cza „Pra ce i Stu dia In sty tu tu Geo gra -
ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go”. W okre sie ist nie nia po za wy dzia³o -
we go In sty tu tu Ge o gra fii uka za³o siê 20 ze szy tów, cho cia¿ osta t nie z nich
opu bli ko wa no po 1977 roku, czy li po utwo rze niu Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu -
diów Re gio na l nych. 

Dzia³al noœæ na uko wa In sty tu tu by³a zró¿ ni co wa na (Kon dra cki 1995).
W Zak³ad zie Ge o gra fii Fi zy cz nej kon tynu o wa no pra ce z za kre su kom p le kso -
wej ge o gra fii fi zy cz nej. By³y to ba da nia stru ktu ry krajo bra zu na tu ral ne go,
opra co wa nia z dzie dzi ny re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej oraz re gio na l -
nej ge o gra fii fi zy cz nej. Od no si³y siê one g³ów nie do dwóch te re nów: Po je zie -
rza Ma zu r skie go i wy bra nych fra g men tów Wy ¿y ny Ma³opo l skiej, szcze gó l -
nie Wy ¿y ny San do mie r skiej. Pro wa dzo ne by³y te¿ ba da nia paleo limno logi cz -
ne. W 1969 r. uka za³ siê pod rê cz nik J. Kon dra c kie go Ogó l na wie dza o Zie mi,
a w 1972 r. re gio na l na syn te za Pol ska pó³noc no- ws chod nia.

W Zak³ad zie Hy dro gra fii (Hy dro lo gii i Hy dro gra fii) ba da nia do ty czy³y
obie gu wody w ma³ych zle w niach, wy stê po wa nia wód grun to wych i ich uwa -
run ko wañ, dy na mi ki wód je zio r nych. Zak³ad ucze st ni czy³ w opra co wa niu bi -
lan su wod ne go Mo rza Ba³ty c kie go, wspó³pra co wa³ przy re a li za cji te ma tu
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„Mapy ele men tów bi lan su wod ne go kra jów Eu ro py Œro d ko wej i Wschod -
niej” (Mi ku l ski 1992). Ze spó³ pra co w ni ków Zak³adu opu b li ko wa³ Prze wod -
nik do æwi czeñ z hy dro grafii (1977).

Ba da nia Zak³adu Geo mor fo lo gii od no si³y siê do Wy ¿y ny Ma³opo l skiej,
do li ny Wis³y oraz pó³no c ne go wscho du Pol ski i do ty czy³y geo mor fo lo gii gla -
cja l nej, flu wia l nej i eo li cz nej oraz rze Ÿ by pod czwar torzê do wej. W Zak³ad zie
roz win¹³ siê kie ru nek ba dañ wspó³cze s nych pro ce sów morfo gene ty cz nych
oraz pro wa dzo ne by³y z po wo dze niem ba da nia sedy mento logi cz ne.

Zak³ad Kli ma to lo gii kon ty nu o wa³ za ini cjo wa ne przez W. Oko³owi cza
ba da nia nad kli ma tem lo ka l nym i wp³ywem mia sta na kli mat, ze szcze gó l nym 
uw z glêd nie niem zanie czy sz cze nia at mo s fe ry. Roz wi nê³y siê te¿ ba da nia nad
zmia na mi kli ma tu w Pol sce. W 1974 r. uka za³ siê pie r wszy, a w 1976 r. dru gi
tom At la su wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo gra fi cz nych 
w Pol sce. Tomy te opra co wa ne przez M. Sto pê- Bory cz kê i Je rze go Bo ry cz kê
da³y pocz¹tek kon tynu o wa nej przez wie le lat serii.

Te ma ty ka ba da w cza Zak³adu Ge o gra fii Eko no mi cz nej do ty czy³a ge o gra -
fii osad ni c twa, prze mys³u, ro l ni c twa oraz ge o gra fii re kre a cji i tu ry sty ki. Uka -
za³y siê czte ry ze szy ty prze wod ni ka do æwi czeñ z ge o gra fii eko no mi cz nej. 

Zak³ad Ge o gra fii Re gio na l nej i Po li ty cz nej pro wa dzi³ o¿y wion¹ dzia³al -
noœæ edy torsk¹. Do naj wa¿ nie j szych wy da w nictw na le ¿a³a ksi¹¿ka J. Bar ba ga 
Za rys ge o gra fii po li ty cz nej (1971 r., pa ro kro t nie wzna wia na). Ki l ka wzno -
wieñ mia³ rów nie¿ pod rê cz nik opra co wa ny przez ze spó³ Zak³adu pod kie run -
kiem J. Bar ba ga Ge o gra fia Œwia ta (pie r wsze wy da nie 1970). Uka za³y siê te¿
trzy mo no gra fie re gio na l ne, J. Bar ba ga Ge o gra fia eko no mi cz na Sta nów Zjed -
no czo nych i Ka na dy (1974) i Wie l ka Bry ta nia (1976) oraz Ja ni ny Krem ky- Sa -
lo ni Ge o gra fia eko no mi cz na Ru mu nii (1973). Po zmia nie kie row ni c twa roz -
wi nê³y siê w Zak³ad zie ba da nia geogra ficzno -rol ni cze kra jów poza pol skich
oraz zró¿ ni co wa ne pra ce do tycz¹ce re la cji po miê dzy œro do wi skiem przy rod -
ni czym a dzia³al no œci¹ cz³owie ka (Kantowicz 2004).

W Zak³ad zie Ka r to gra fii ba da nia do ty czy³y te o rii ka r to gra fii i ka r to gra fii
te ma ty cz nej. Kon cen tro wa no siê na za gad nie niach zwi¹za nych z opra co wa -
niem map eko no mi cz nych i szko l nych. Pra ce do ty czy³y te¿ se mio ty ki kar to -
gra ficz nej, gene ra li za cji map i mo de lo wa nia prze strze ni geo gra fi cz nej. L. Ra -
ta j ski opu b li ko wa³ pod rê cz nik Me to dy ka ka r to gra fii spo³eczno -eko nomi cz nej
(1973), a Wi ktor Gry go ren ko by³ au to rem trzech pod rê cz ni ków: Re da k cja
i opra co wa nie map ogólno geogra fi cz nych (1970), Re pro du k cja kar to gra ficz -
na (1973) i Ka r to gra fia mate ma ty cz na (1975).

Stu dia geo gra fi cz ne by³y pocz¹tko wo pro wa dzo ne sy ste mem piê cio le t -
nim, z po dzia³em na 6 spe cja li za cji, któ re wy bie ra no po dru gim roku stu diów.
W 1976 r. nast¹pi³a zmia na i wpro wa dzo no sy stem czte ro le t ni. Od tego roku
stu dia pro wa dzo ne by³y z po dzia³em na spe cja l no œci: na uczy cielsk¹ i nie na -
uczy cielsk¹. Pro gram pie r wszej obe j mo wa³ du¿¹ li cz bê za jêæ przy go to -
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wuj¹cych do pe³nie nia za wo du na uczy cie la. W ra mach dru giej spe cja l no œci
po dwóch la tach wspó l nych stu diów wy bie ra ny by³ je den z trzech kie run ków: 
ge o gra fia fi zy cz na, ge o gra fia eko no mi cz na i ka r to gra fia. Ukie run ko wa nie
pra cy za le ¿a³o te¿ od udzia³u w se mi na rium. Se mi na ria pro wa dzo ne by³y przy 
wszy stkich zak³adach ist niej¹cych w In sty tu cie. W la tach 1969–1977 w In -
sty tu cie Ge o gra fii UW wy ko na no 634 pra ce ma gi ste r skie.

Kon ta kty za gra ni cz ne In sty tu tu pro wa dzo ne by³y zw³asz cza w ra mach
umów miê dzyna ro do wych Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, któ ry w tym cza sie,
zgod nie z pa nuj¹cymi za sa da mi, nawi¹zywa³ kon ta kty z uni wer syte ta mi
sto³ecz ny mi. Wspó³pra ca ge o gra fów do ty czy³a Uni wer sy te tu im. £omo no so -
wa w Mo sk wie, Uni wer sy te tu im. A. Hum bo l d ta w Be r li nie i Uni wer sy te tu
Ka ro la w Pra dze. Kon tynu o wa ne by³y pol sko - cze skie se mi na ria geo gra fi cz -
ne. Pra co w ni cy In sty tu tu ucze st ni czy li w dwóch kon gre sach Miê dzy naro do -
wej Unii Geo gra fi cz nej w Mon tre a lu i w Mo sk wie oraz w wie lu in nych kon -
gre sach i kon fe ren cjach za gra nic¹. Pod kre œliæ na le ¿y akty w noœæ J. Kon dra c -
kie go jako cz³onka Ko mi sji At la sów Na ro do wych i Re gio na l nych MUG oraz
Z. Mi ku l skie go w ra mach Miê dzyna rodo we go Pro gra mu Hy dro logi czne go
UNESCO, a ta k ¿e L. Ra ta j skie go, któ ry w la tach 1972–1977 by³ wi ce prze -
wod nicz¹cym Miê dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej. Okazj¹ do kon ta -
któw miê dzyna ro do wych by³y te¿ zja z dy to wa rzystw geo gra fi cz nych. Ki l ku -
na stu pra co w ni ków In sty tu tu wy je cha³o na sta ¿e za gra ni cz ne. Do mi no wa li
wœród nich za trud nie ni w Zak³ad zie Ge o gra fii Re gio na l nej i Po li ty cz nej. 

W 1977 r. sa mo dzie l ny In sty tut Ge o gra fii po³¹czy³ siê z In sty tu tem Afry -
kani sty cz nym z Wy dzia³u Neo fi lo lo gii i po wsta³ pie r wszy w Pol sce wy dzia³
geo gra fi cz ny o na zwie Wy dzia³ Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych. 

 GE O GRA FIA W STU DIUM AFRY KANI STY CZ NYM

In sty tut Afry kani sty cz ny, wcze œ niej Stu dium Afry kani sty cz ne, utwo rzo -
ne zo sta³o w 1962 r. jako inter dyscy plina r ny oœro dek na uko wy sku piaj¹cy
eko no mi stów, hi sto ry ków, ge o gra fów, so cjo lo gów, eko no mi stów, jê zy ko -
zna w ców i przed sta wi cie li nauk po li ty cz nych. Stu dium spe³nia³o rolê dy da k -
tyczn¹, na uko wo- ba dawcz¹ i dokumen tacyjno -infor ma cyjn¹ (Wi nid 1995). 

Fun kcje kie ro w ni ka Stu dium do 1969 r. pe³ni³ etio pi sta – prof. Ste fan
Stre l cyn, a na stê p nie ge o graf – prof. B. Wi nid. Stu dium dzie li³o siê na 5 pra -
co w ni: Pro ble mów Eko no mi cz nych, Pro ble mów Spo³eczno -Kul tu ro wych,
Pro ble mów Geo gra fi cz nych, Osad ni c twa i Ar chi te ktu ry Ara b skiej oraz Pla no -
wa nia Re gio nal ne go (osta t nia z wy mie nio nych zo sta³a utwo rzo na w 1974 r.).
W 1975 r. Stu dium prze kszta³cone zo sta³o w In sty tut Afry kani sty cz ny
i w³¹czo ne do Wy dzia³u Neo fi lo lo gii. Zmia nie uleg³a te¿ stru ktu ra jed no stki.
In sty tut sk³ada³ siê z na stê puj¹cych zak³adów, pra co w ni i ze spo³ów: Zak³ad
Roz wo ju Go spo dar cze go, Pra co w nia Pro ble mów Spo³eczno -Kul tu ro wych,
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Pra co w nia Ge o gra fii, Pra co w nia Go spo dar ki Prze strzen nej, Ze spó³ Hi sto rii,
Ze spó³ Eko lo gii, Ze spó³ Pro ble mów Pra wno- Poli tycz nych, Ze spó³ Prze ob ra -
¿eñ Agra r nych i Go spo dar ki ¯yw no œcio wej.

 W ra mach Stu dium i In sty tu tu dzia³a³a rów nie¿ bi b lio te ka i Oœro dek In -
fo r ma cji o Afry ce. Do roku 1971 Oœro dek zna j do wa³ siê w ra mach Cen tra l ne -
go In sty tu tu In fo r ma cji Nauko wo-Te chni cz nej i Eko no mi cz nej. W mo men cie 
prze j œcia do Stu dium dys po no wa³ ksiê go z bio rem licz¹cym oko³o 5000 wo lu -
mi nów. Ksiê go z biór ten zo sta³ w³¹czo ny do Bi b lio te ki Stu dium, któ rej zbio ry
w 1977 r. prze kra cza³y 38 000 jed no stek in we nta rzo wych. O¿y wion¹ dzia³al -
no œci¹ wy ka zy wa³a siê Se k cja Wy da w nictw. Wy da wa ne by³y dwie sta³e se rie 
„Afri ca na Bul le tin” i „Przegl¹d In fo r ma cji o Afry ce”. Uka zy wa³y siê te¿ in -
for ma to ry re gio na l ne i pro ble mo we, pra ce mono gra fi cz ne i skry p ty.

Li cz ba pra co w ni ków Stu dium/In sty tu tu sta le ros³a. Wed³ug B. Wi ni da
(1995) w 1970 r. w Stu dium za tru d nio nych by³o 8 osób, na to miast w 1977 r.
86, w tym 6 pro fe so rów i do cen tów, 8 ad iun któw i 29 asy sten tów.

Dzia³al noœæ na uko wa Stu dium by³a wie lo kie run kowa, mie œci³y siê w niej 
rów nie¿ ba da nia prze mian spo³eczno -go spoda r czych i zró¿ ni co wa nia re gio -
na l nych wa run ków ¿y cia przy uw z glêd nie niu wp³ywu œro do wi ska przy rod ni -
cze go, a zw³asz cza za so bów na tu ra l nych, oraz ana li zy po rów na w cze pla nów
re gio na l nych i pra ce z dzie dzi ny ge o gra fii osad ni c twa. Stu dium pro wa dzi³o
te¿ kurs szko le nia kan dy da tów do pra cy w kra jach roz wi jaj¹cych siê.

 WY DZIA£  GE O GRA FII I STU DIÓW RE GIO NA L NYCH 

Wy dzia³ utwo rzo ny zo sta³ 1 wrze œ nia 1977 r., jak wspo mnia no, przez
po³¹cze nie In sty tu tu Ge o gra fii i In sty tu tu Afry kani stycz ne go. Sk³ada³ siê
z trzech in sty tu tów dziel¹cych siê na zak³ady pod porz¹dko wa ne dy re kcji in -
sty tu tu oraz ki l ku da l szych jed no stek pod porz¹dko wa nych bez po œred nio
dzie ka no wi. Wy dzia³em kie ro wa³ ze spó³ dzie ka ñ ski (dzie kan i trzech pro -
dzie ka nów)5.
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5 W ci¹gu 30 lat ist nie nia Wy dzia³u by³y to na stê puj¹ce ze spo³y (Sko czek 2002 z uzu pe³nie nia -
mi):
 1977–1981 – dzie kan – prof. Z. Mi ku l ski oraz pe³ni¹cy fun kcjê pro dzie ka nów: doc. W. Ku si ñ -
ski (spra wy ogó l ne), doc. S. Otok (spra wy stu den c kie), prof. B. Wi nid (ba da nia na u ko we
i wspó³pra ca z za gra nic¹)
 1981–1984 – dzie kan – doc. B. Du ma no wski oraz doc. W. Ku si ñ ski (spra wy oso bo we),
dr Ma ksy mi lian Sko t ni cki (wspó³pra ca z za gra nic¹), doc. W. Gry go ren ko (spra wy stu den c kie);
 1984–1987 – dzie kan doc. A. Ri chling i doc. A. Krzymo wska- Kostro wi cka (spra wy oso bo -
we), doc. Sta nis³aw Ko mo ro wski (wspó³pra ca z za gra nic¹), prof. W. Gry go ren ko (spra wy stu -
den c kie);
 1987–1990 – dzie kan – prof. A. Ri chling oraz doc. M. Sto pa- Bo ry czka (spra wy oso bo we),
prof. S. Otok (wspó³pra ca z za gra nic¹), doc. F. Plit (spra wy stu den c kie);
 1990–1993 – dzie kan – prof. U. So czy ñ ska i prof. M. Sto pa- Bo ry czka (spra wy oso bo we),
dr hab. F. Plit prof. UW (ba da nia na uko we i wspó³pra ca z za gra nic¹), dr hab. A. Bo na se wicz
prof. UW (spra wy stu den c kie);



 Stru ktu ra Wy dzia³u w 1977 r. wraz z na zwi ska mi kie ro w ni ków jed no -
stek wygl¹da³a na stê puj¹co (po rów naj Z. Mi ku l ski 1995 i M. Sko czek 2002):

I. In sty tut Nauk Fizycz nogeo grafi cz nych – prof. J. Kon dra cki
1. Zak³ad Ge o gra fii Fi zy cz nej Ogó l nej i Re gio na l nej z Pra co w ni¹ Me tod

           Geoe kolo gi cz nych – doc. A. Ri chling
2. Zak³ad Geo mor fo lo gii – prof. C. Rad³owska
3. Zak³ad Kli ma to lo gii – doc. M. Sto pa- Bo ry czka
4. Zak³ad Hy dro lo gii – prof. Z Mi ku l ski

II. In sty tut Ge o gra fii Spo³eczno -Eko nomi cz nej i Re gio na l nej – prof. An to ni
       Ku kli ñ ski

1. Zak³ad Ge o gra fii Eko no mi cz nej – doc. W. Ku si ñ ski
2. Zak³ad Ge o gra fii Re gio na l nej – doc. Bo les³aw Du ma no wski
3. Zak³ad Ge o gra fii Spo³eczno -Poli ty cz nej – doc. Sta nis³aw Otok
4. Zak³ad Go spo dar ki Prze strzen nej – prof. A. Ku kli ñ ski

III. In sty tut Ge o gra fii Kra jów Roz wi jaj¹cych siê – doc. Zy g munt Pió ro 
1. Zak³ad Ba dañ Re gio na l nych i Po rów na w czych – doc. Z. Pió ro
2. Zak³ad Roz wo ju Go spo dar cze go – doc. Zo fia Do br ska
3. Zak³ad Roz wo ju Spo³ecz ne go – doc. Zy g munt Ko mo ro wski
4. Zak³ad Sy ste mów Po li ty cz nych i Pra wnych – p.o. dr Jan Mi le wski

IV. Ka te dra Ka r to gra fii – prof. B. Wi nid

V. Zak³ad Dy da kty ki Ge o gra fii – ku ra tor prof. J. Kon dra cki

VI. Sta cja Te re no wa w Mu rzy no wie – dr Wi told Le nart

W la tach 80. w stru ktu rze tej do ko na³o siê sze reg zmian. Naj wa ¿ niejsz¹
z nich by³o prze kszta³ce nie w 1985 r. Zak³adu Go spo dar ki Prze strzen nej w in -
sty tut o tej sa mej na zwie. Ze wzglê du na szczup³oœæ ka dry In sty tut nie dzie li³
siê na zak³ady. Ta k ¿e w 1985 r. do ko na no zmia ny na zwy Zak³adu Dy da kty ki

90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim 33

 1993–1996 – dzie kan – prof. A. Ri chling i dr hab. M. Sko czek prof. UW (spra wy oso bo we),
dr M. Sko t ni cki (spra wy fi nan so we, ba da nia na uko we i wspó³pra ca z za gra nic¹), dr hab. A. Bo -
na se wicz prof. UW (spra wy stu den c kie);
 1996–1999 – dzie kan – prof. A. Ri chling oraz dr hab. M. Sko czek prof. UW (spra wy oso bo -
we), dr M. Sko t ni cki (spra wy fi nan so we, ba da nia na uko we i wspó³pra ca z za gra nic¹), dr Krzy -
sztof Ol sze wski (spra wy stu den c kie);
 1999–2002 – dzie kan – dr hab. M. Sko czek prof. UW i dr hab. A. Li so wski (spra wy oso bo we
i wspó³pra ca z za gra nic¹), dr A. Ma g nu sze wski (fi nan se i ba da nia na uko we), dr K. Ol sze wski
(spra wy stu den c kie);
  2002–2005 – dzie kan prof. A. Ri chling i dr hab. M. Jê dru sik (spra wy oso bo we i wspó³pra ca
z za gra nic¹), dr A. Ma g nu sze wski (fi nan se i ba da nia na uko we), dr Ma ria Korota j-Koko szczy ñ ska
(spra wy stu den c kie);
 od 2005 r. – dzie kan – prof. A. Ri chling i dr hab. M. Jê dru sik (spra wy oso bo we i wspó³pra ca
z za gra nic¹), dr hab. Ste fan Ka³uski prof. UW (fi nan se i ba da nia na uko we), dr M. Korota j -
-Koko szczy ñ ska (spra wy stu den c kie).
 Fun kcjê dy re kto ra admi ni stra cyjne go pe³nili: 1977 – 1981 – mgr An drzej Kor win- Kossa ko -
wski, 1981–1997 – mgr Sta nis³awa Bie gaj³o, od 1997 – mgr Ma r ta Pia se cka.



Ge o gra fii ist niej¹cego poza stru ktur¹ in sty tu tow¹ na Zak³ad Dy da kty ki Ge o -
gra fii i Krajo z na w stwa i pod kie row ni c twem doc. Ali cji Krzy mo wskiej -
-Ko stro wi c kiej w³¹czo no go do In sty tu tu Ge o gra fii Spo³eczno -Eko nomi cz nej
i Re gio na l nej. W 1986 r. do ko na na zo sta³a dro b na ko re kta na zwy tego In sty tu -
tu. W 1984 r. zmia nie uleg³a na zwa Zak³adu Ge o gra fii Fi zy cz nej na Zak³ad
Kom p le kso wej Ge o gra fii Fi zy cz nej, a ist niej¹ca w Zak³ad zie pra co w nia otrzy -
ma³a na zwê Ge o che mii Krajo bra zu. W rok pó Ÿ niej w In sty tu cie Nauk Fizycz -
nogeo grafi cz nych utwo rzo na zo sta³a sa mo dzie l na Pra co w nia Sedy mento logi -
cz na, a jej kie row ni c two objê³a prof. El ¿ bie ta Mycie lska- Do w gia³³o. W 1984 r.
z na zwy In sty tu tu Ge o gra fii Kra jów Roz wi jaj¹cych siê usu niê te zo sta³o s³owo
„ge o gra fia”. W oma wia nym okre sie na da no rów nie¿ sta cji te re no wej Wy dzia³u 
na zwê Mazo wie c kie go Obse r wa to rium Geo gra ficz ne go (1980 r.).

W 10 lat od mo men tu utwo rze nia Wy dzia³u, w 1987 r., sk³ada³ siê on
z na stê puj¹cych jed no stek:

I. In sty tut Nauk Fizycz nogeo grafi cz nych – prof. Ur szu la So czy ñ ska
1. Zak³ad Kom p le kso wej Ge o gra fii Fi zy cz nej z Pra co w ni¹ Ge o che mii

           Krajo bra zu – prof. A. Ri chling
2. Zak³ad Geo mor fo lo gii – doc. Mi ros³aw Bo ga cki
3. Zak³ad Kli ma to lo gii – doc. M. Sto pa- Bo ry czka
4. Zak³ad Hy dro lo gii – prof. Z. Mi ku l ski
5. Pra co w nia Sedy mento logi cz na – prof. E. Mycie lska- Do w gia³³o 

II. In sty tut Ge o gra fii Spo³ecz nej, Eko no mi cz nej i Re gio na l nej
      – doc. W. Ku si ñ ski

1. Zak³ad Ge o gra fii Eko no mi cz nej – doc. W. Ku si ñ ski
2. Zak³ad Ge o gra fii Re gio na l nej – doc. B. Du ma no wski
3. Zak³ad Ge o gra fii Spo³ecz nej – prof. S. Otok
4. Zak³ad Dy da kty ki Ge o gra fii i Krajo zna w stwa

           – doc. Ali cja Krzy mowska- Ko stro wi cka

III. In sty tut Kra jów Roz wi jaj¹cych siê – doc. J. Mi le wski
1. Zak³ad Ba dañ Re gio na l nych i Po rów na w czych – doc. Flo rian Plit
2. Zak³ad Roz wo ju Go spo dar cze go – prof. Z. Do br ska
3. Zak³ad Roz wo ju Spo³ecz ne go – prof. Z. Ko mo ro wski
4. Zak³ad Sy ste mów Po li ty cz nych i Pra wnych – doc. J. Mi le wski

IV. In sty tut Go spo dar ki Prze strzen nej – prof. A. Ku kliñ ski

V. Ka te dra Ka r to gra fii z Pra co w nia mi Re pro du kcji Kar to gra ficz nej,
       Foto inter pre ta cji oraz Pro gra mo wa nia i Ma szyn Licz¹cych
       – prof. W. Gry go ren ko

VI. Ma zo wie c kie Obse r wa to rium Geo gra fi cz ne – dr W. Le nart

W ko le j nym dzie siê cio le ciu wpro wa dzo ne zo sta³y da l sze zmia ny.
W 1988 r. do ko na³ siê po dzia³ Zak³adu Ba dañ Re gio na l nych i Po rów na w -

34 Andrzej Richling



czych na dwa zak³ady: Ba dañ Re gio na l nych Afry ki i Azji kie ro wa ny przez
prof. Flo ria na Pli ta i Ba dañ Re gio na l nych Ame ry ki £aci ñ skiej kie ro wa ny
przez doc. An drze ja De mbi cza, od 1991 r. przez dr hab. Ma riê Sko czek prof. 
UW, a od 2003 r. przez prof. Je rze go Ma ko wskie go. W 1991 r. In sty tut Go -
spo dar ki Prze strzen nej od³¹czy³ siê od Wy dzia³u i prze kszta³ci³ w Eu ro pe j -
ski In sty tut Roz wo ju Re gio nal ne go i Lo ka l ne go EUROREG. Poci¹gnê³o
to za sob¹ zmnie j sze nie sta nu ka dro we go Wy dzia³u (uby³o 3 pro fe so rów)
oraz li k wi da cjê spe cja li za cji go spo dar ka prze strzen na (Sko czek 2002).
W ko le j nych la tach od no to waæ na le ¿y jed nak da l szy roz wój Wy dzia³u.
W 1991 r. utwo rzo na zo sta³a ogó l no wy dzia³owa Pra co w nia Edu ka cji Kom -
pu te ro wej (kie ro w nik dr Piotr Wer ner), a w 1993 r. po wsta³ pod porz¹dko -
wa ny bez po œred nio dzie ka no wi Zak³ad Te le de te kcji Œro do wi ska (kie ro w -
nik dr hab. Jan Olê dz ki). Wi¹za³o siê to ze zmia na mi w ob rê bie Ka te dry Ka r -
to gra fii. Li k wi da cji uleg³y dwie pra co w nie: Foto inter pre ta cji Geo gra fi cz nej 
(prze kszta³cona w Zak³ad Te le de te kcji Œro do wi ska) oraz Pro gra mo wa nia
i Ma szyn Licz¹cych. W mie j s ce dru giej z wy mie nio nych, utwo rzo no Pra cow -
niê Ka r to gra fii Kom pu te ro wej. W 1996 r. Zak³ad Kom p le kso wej Ge o gra fii
Fi zy cz nej zmie ni³ na zwê na Zak³ad Geo e ko lo gii, a w 1998 r. utwo rzo ne zo -
sta³o w tym Zak³ad zie La bo ra to rium Geoe kolo gi cz ne.

W 1995 r. w zwi¹zku z nie ko rzystn¹ sy tu acj¹ ka drow¹ roz wi¹za niu
uleg³ Zak³ad Ge o gra fii Spo³ecz nej, a Zak³ad Ge o gra fii Eko no mi cz nej prze -
kszta³ cony zo sta³ w Zak³ad Ge o gra fii Spo³eczno -Eko nomi cz nej. Zak³adem
tym kie ro wa³ prof. An drzej Wie lo ñ ski, a w 1997 r. zast¹pi³ go dr hab. An -
drzej Li so wski. Z po do bnych przy czyn w 1997 r. po³¹czo ne zo sta³y zak³ady
Roz wo ju Spo³ecz ne go oraz Sy ste mów Poli tycz no- Praw nych w Zak³ad Ba -
dañ Po li ty cz nych, Pra wnych i Spo³ecz nych pod kie run kiem prof. J. Mi le -
wskie go. 

W efe kcie opi sa nych zmian, w 1998 r., w 80 lat od utwo rze nia w Uni wer -
sy te cie Wa r sza wskim pie r wszej jed no stki geo gra fi cz nej i w 21 roku ist nie nia
Wy dzia³u jego stru ktu ra wygl¹da³a na stê puj¹co (Ri chling 1998):

I. In sty tut Nauk Fizycz nogeo grafi cz nych – prof. M. Sto pa- Bo ry czka
1. Zak³ad Geo e ko lo gii ³¹cz nie z Pra co w ni¹ Ge o che mii Krajo bra zu

           i La bo ra to rium Geoe kolo gi cz nym – prof. A. Ri chling 
2. Zak³ad Geo mor fo lo gii – dr hab. M. Bo ga cki prof. UW
3. Zak³ad Kli ma to lo gii – prof. M. Sto pa- Bo ry czka
4. Zak³ad Hy dro lo gii – prof. U. So czy ñ ska 
5. Pra co w nia Sedy mento logi cz na – prof. E. Mycie lska- Do w gia³³o

II. In sty tut Ge o gra fii Spo³ecz nej, Eko no mi cz nej i Re gio na l nej
       – prof. A. Ko stro wi cka

1. Zak³ad Ge o gra fii Spo³eczno -Eko nomi cz nej – dr hab. A. Li so wski
2. Zak³ad Ge o gra fii Re gio na l nej – dr hab. A. Bo na se wicz prof. UW
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3. Zak³ad Dy da kty ki Ge o gra fii i Krajo zna w stwa – prof. A. Ko stro wi cka

III. In sty tut Kra jów Roz wi jaj¹cych siê – dr hab. J. Mi le wski prof. UW
1. Zak³ad Ba dañ Re gio na l nych Afry ki i Azji – prof. F. Plit
2. Zak³ad Ba dañ Re gio na l nych Ame ry ki £aci ñ skiej – dr hab. M. Sko czek

          prof. UW
3. Zak³ad Roz wo ju Go spo dar cze go – dr hab. Urszula ¯u³awska
4. Zak³ad Ba dañ Po li ty cz nych, Pra wnych i Spo³ecz nych

           – dr hab. J. Mi le wski prof. UW 

IV. Ka te dra Ka r to gra fii z pra co w nia mi Ka r to gra fii Kom pu te ro wej
       i Re pro du kcji Kar to gra ficz nej – dr hab. Jacek Pas³awski prof. UW 

V. Zak³ad Te le de te kcji Œro do wi ska – dr hab. J. Olê dz ki 

VI. Pra co w nia Edu ka cji Kom pu te ro wej – dr Piotr Wer ner 

VII.Ma zo wie c kie Obse r wa to rium Geo gra fi cz ne – dr W. Le nart 

W przed sta wio nej stru ktu rze za cho dzi³y ju¿ ty l ko dro b ne zmia ny.
W 2003 r. ku ra to rem Zak³adu Dy da kty ki i Krajo zna w stwa zo sta³ prof. F. Plit,
w 2005 r. Zak³ad ten zo sta³ prze nie sio ny do In sty tu tu Kra jów Roz wi jaj¹cych
siê. Rów no cze œ nie na zwa Zak³adu Ba dañ Re gio na l nych Afry ki i Azji roz sze -
rzo na zo sta³a o do da t ko wy cz³on i po wsta³ Zak³ad Ba dañ Re gio na l nych Azji,
Afry ki i Oce a nii. Na pocz¹tku 2006 r. kie row ni c two tego Zak³adu obj¹³
dr hab. M. Jê dru sik prof. UW, a prof. F. Plit zo sta³ powo³any na kie ro w ni ka
Zak³adu Dy da kty ki Ge o gra fii i Krajo zna w stwa.

W 2006 r. nast¹pi³a reor ga ni za cja Wy dzia³u. Jej ce lem by³o do sto so wa -
nie stru ktu ry do zmian za ist nia³ych wewn¹trz Wy dzia³u i do uwa run ko wañ
ze w nê trz nych. Zmia ny stru ktu ry sty mu lo wa³y rów nie¿ wzglê dy dy da kty cz ne.
Jej ce lem mia³o byæ rów nie¿ u³atwie nie w pro wa dze niu ba dañ na uko wych.
Zak³ada no, ¿e w do bie roz wo ju i rosn¹cej popu la r no œci ba dañ inter dyscyp -
lina r nych stru ktu ra Wy dzia³u po win na sprzy jaæ nawi¹zy wa niu wspó³pra cy
i organi za cji ba dañ sze ro ko za kro jo nych mieszcz¹cych siê na sty ku pro ble -
ma ty ki przy rod ni czej, spo³ecz nej i eko no mi cz nej. Reor ga ni za cja mia³a wresz -
cie usun¹æ nie logi cz no œci ist niej¹cej wcze œ niej stru ktu ry. 

Re a li za cja wy mie nio nych za³o¿eñ poci¹gnê³a za sob¹ prze de wszy stkim
zmia ny w ob rê bie dwóch in sty tu tów. W mie j s ce In sty tu tu Ge o gra fii Spo³ecz -
nej, Eko no mi cz nej i Re gio na l nej utwo rzo ny zo sta³ In sty tut Ge o gra fii
Spo³eczno -Eko nomi cz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej sk³adaj¹cy siê z trzech
nowo powo³anych zak³adów. 

In sty tut Kra jów Roz wi jaj¹cych siê zmie ni³ na zwê na In sty tut Stu diów
Re gio na l nych i Glo ba l nych. W jego sk³ad zie po ja wi³ siê nowy Zak³ad Ba dañ
nad Pro ce sa mi Glo ba li za cji, a ta k ¿e tu prze nie sio ny zo sta³ Zak³ad Ge o gra fii
Re gio na l nej. Wy dzie le nie dwóch pra co w ni w Zak³ad zie Pro ble mów Roz wo -
ju wi¹¿e siê z jego przesz³oœci¹. Zak³ad po wsta³ bo wiem, o czym by³a mowa,
z po³¹cze nia dwóch nie za le ¿ nych jed no stek. 
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Jed no stka za j muj¹ca siê dy da ktyk¹ ge o gra fii pod nie sio na zo sta³a do ran -
gi ka te dry i wy dzie lo na ze stru ktu ry in sty tu tu. Po do b nie sta³o siê w przy pa d ku 
Zak³adu Te le de te kcji Œro do wi ska, któ ry prze kszta³cony zo sta³ w Ka te drê
Geo info rma ty ki i Te le de te kcji.

Pie r wszy in sty tut zmie ni³ na zwê na In sty tut Ge o gra fii Fi zy cz nej, a sa mo -
dzie l na Pra co w nia Sedy mento logi cz na zo sta³a po³¹czo na z Zak³adem Geo -
mor fo lo gii. 

Uz na no rów nie¿, ¿e na zwa Ma zo wie c kie Obse r wa to rium Geo gra fi cz ne
nie od da je rze czy wi stej fun kcji pla ców ki i zmie nion¹ j¹ na Ma zo wie cki Oœro -
dek Geo gra fi cz ny. 

Przed sta wio na po ni ¿ej zmie nio na stru ktu ra wesz³a w ¿y cie 1 wrze œ nia
2006 roku.

I. In sty tut Ge o gra fii Fi zy cz nej – dr hab. Ar tur Ma g nu sze wski
1. Zak³ad Geo e ko lo gii z Pra co w ni¹ Ge o che mii Krajo bra zu i La bo ra to rium

          Geoe kolo gi cz nym – prof. A. Ri chling
2. Zak³ad Geo mor fo lo gii – dr hab. Ewa Smo l ska
3. Zak³ad Kli ma to lo gii – dr hab. Je rzy Bo ry czka prof. UW
4. Zak³ad Hy dro lo gii – prof. Ma³gorzata Gu try- Ko ry cka

II. In sty tut Ge o gra fii Spo³eczno -Eko nomi cz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej
       – prof. An drzej Ko wa l czyk

1. Zak³ad Ge o gra fii Miast i Or ga ni za cji Prze strzen nej – prof. A. Li so wski
2. Zak³ad Ge o gra fii Tu ry z mu i Re kre a cji – prof. A. Ko wa l czyk
3. Zak³ad Roz wo ju i Po li ty ki Lo ka l nej – dr hab. Pawe³ Swia nie wicz prof. UW

III. In sty tut Stu diów Re gio na l nych i Glo ba l nych – dr hab. Mi ros³awa Cze r ny
       prof. UW 

1. Zak³ad Ge o gra fii Afry ki, Azji i Oce a nii – dr hab. Ma ciej Jê dru sik prof. UW 
2. Zak³ad Ge o gra fii Ame ry ki £aci ñ skiej – prof. Je rzy Ma ko wski
3. Zak³ad Ba dañ nad Pro ce sa mi Glo ba li za cji – dr hab. M. Cze r ny

           prof. UW 
4. Zak³ad Stu diów nad Roz wo jem – p.o. dr Anna B¹kie wicz
    Pra co w nia Roz wo ju Go spo dar cze go – dr hab. U. ¯u³awska prof. UW

           Pra co w nia Pro ble mów Po li ty cz nych – dr hab. J. Mi le wski prof. UW
5. Zak³ad Ge o gra fii Re gio na l nej – prof. Ewelina Kan to wicz

IV. Ka te dra Geo info rma ty ki i Te le de te kcji – prof. J. Olê dz ki

V. Ka te dra Ka r to gra fii – dr hab. J. Pas³awski prof. UW

VI. Ka te dra Dy da kty ki Ge o gra fii i Krajo zna w stwa – prof. J. Plit

VII. Pra co w nia Edu ka cji Kom pu te ro wej – dr hab. P. Wer ner

VIII. Ma zo wie cki Oœro dek Geo gra fi cz ny – dr W. Le nart
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Bi b lio te ka Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych jest naj wiêksz¹
pod wzglê dem za so bów bi b lio tek¹ wy dzia³ow¹ na Uni wer sy te cie Wa r sza -
wskim. Jej pocz¹tek wi¹zaæ trze ba ze skro mny mi zbio ra mi przed wo jen ne go
Zak³adu Geo gra ficz ne go, w czê œci od zie dzi czo nymi po Ga bi ne cie Ge o gra fii
Fi zy cz nej Uni wer sy te tu Ce sa r skie go. Bi b lio te ka Zak³adu po wiê ksza³a siê
g³ów nie drog¹ wy mia ny i da ro wizn. W 1939 r. li czy³a 6618 wo lu mi nów
ksi¹¿ek i cza so pism, 8276 ar ku szy map i ki l ka dzie si¹t at la sów (po rów naj
B. Li p ska 1995). W Zak³ad zie zna j do wa³y siê rów nie¿ zbio ry bib lio te cz ne
Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go (oko³o 6000 wol. w 1939 roku).

Zbio ry te w du ¿ej czê œci uleg³y zni sz cze niu i roz pro sze niu w cza sie wo j ny,
cho cia¿ czêœæ ksiê go z bio rów by³a ukry ta w mie sz ka niach pra co w ni ków Zak³adu, 
a czêœæ wy wie zio na do Po zna nia po wró ci³a po wo j nie do Wa r sza wy. Ca³ko wi te -
mu zni sz cze niu uleg³ na to miast ksiê go z biór Zak³adu Antro poge o gra fii. 

Bi b lio te ka In sty tu tu Geo gra ficz ne go roz po czê³a dzia³al noœæ w 1950 r.
Sk³ada³y siê na ni¹ od bu do wa ne zbio ry Zak³adu Geo gra ficz ne go (6318 wol.)
i 9750 ar ku szy map oraz zbio ry Zak³adu Antro poge o gra fii uzy ska ne dziê ki
ho j no œci ofia ro da w ców (ponad 3000 wol. ksi¹¿ek i cza so pism oraz oko³o 200
ar ku szy map). W Pa³acu Uruski ch-Cze twerty ñ skich mie œci³a siê rów nie¿ bi -
blio te ka PTG. W 1953 r. jej zbio ry (ponad 18 000 wol. ksi¹¿ek i cza so pism,
oko³o 8000 map i 331 at la sów) zo sta³y prze jê te przez In sty tut Ge o gra fii PAN.
W 1954 r. Bi b lio te ka In sty tu tu Geo gra ficz ne go UW li czy³a 63 160 jed no stek,
a Bi b lio te ka In sty tu tu Ge o gra fii PAN oko³o 36 000. Obie bi b lio te ki za cho wy -
wa³y od rê b noœæ, ale ze zro zu mia³ych wzglê dów bli sko wspó³pra co wa³y. 

Pod sta wo wym Ÿród³em na by t ków Bi b lio te ki IG UW by³a sze ro ko roz wi -
niê ta wy mia na. W okre sie 1953–1963 Bi b lio te ka pod woi³a li cz bê ksi¹¿ek,
cza so pism i at la sów, a li cz bê map zwiê kszy³a czte ro kro t nie (Li p ska 1995).
Na le ¿y jed nak za uwa ¿yæ, ¿e przy rost zbio rów Bi b lio te ki IG PAN by³ zna cz -
nie wiê kszy. Wzrost roz wo ju bi b lio te ki ha mo wa³ nie do sta tek po wie rz ch ni
ma ga zy no wej. Mimo to, w ko ñ cu 1971 r. li cz ba ksi¹¿ek i cza so pism w obu bi -
b lio te kach prze kro czy³a 170 000 wol. 

W 1977 r. po utwo rze niu Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych
w je go ra mach zna laz³a siê bi b lio te ka Stu dium Afry kani stycz ne go oraz Oœro -
dek In fo r ma cji i Do ku men ta cji o Kra jach Roz wi jaj¹cych siê (oko³o 75 000
wo lu mi nów). Dwie bi b lio te ki dzia³a³y pocz¹tko wo nie za le ¿ nie. Ich po³¹cze -
nie nast¹pi³o w 1992 r. Po wsta³a w ten spo sób Bi b lio te ka i Oœro dek In fo r ma -
cji Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych. Kie ro w ni kiem zo sta³ mgr
W³adys³aw ¯ako wski, któ re mu pod porz¹dko wa ne by³y rów nie¿ wy daw ni c -
twa Wy dzia³u.

W 1979 r. powo³ana zo sta³a Cen tra l na Bi b lio te ka Ge o gra fii i Ochro ny
Œro do wi ska. Sk³ada³a siê ona z po³¹czo nych bi b lio tek Wy dzia³u Ge o gra fii
i Stu diów Re gio na l nych i In sty tutu Ge o gra fii i Prze strzen ne go Zago spoda ro -
wa nia PAN. Na pocz¹tku lat 90. jej zbio ry li czy³y oko³o 450 000 jednostek.
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W 1997 r., po prze j œciu In sty tu tu PAN na uli cê Tward¹ nast¹pi³ po dzia³
bi blio tek. Sta tus bi b lio te ki cen tra l nej za cho wa³a jed no stka PAN. Jej zbio ry
li czy³y wów czas oko³o 300 000 ksi¹¿ek, cza so pism i map (Sko czek 2002).

Zbio ry Bi b lio te ki Wy dzia³owej sy ste maty cz nie ros³y, za rów no drog¹
wy mia ny, jak i za ku pów. W 1998 r. li cz ba jed no stek in we nta rzo wych ogó³em 
(wy daw ni c twa zwa r te, cza so pi s ma i ma te ria³y kar to gra ficz ne) wy no si³a
266 645, w 2001 r. – 283 553, w 2004 r. – 297 267, a w 2006 r. – 304 540.

Li cz ba ko rzy staj¹cych ze zbio rów bib lio te cz nych zmie nia³a siê z roku
na rok, ale za wsze prze kra cza³a, czê sto zna cz nie 20 000, a w 2003 r. na wet
30 000.

 Przez ca³y czas ist nie nia Wy dzia³u znaczn¹ akty w noœæ wy ka zy wa³y
Wy daw ni c twa fo r ma l nie zwi¹zane z Bi b lio tek¹. Uka zuj¹ca siê w la tach 1964 
– 1979 se ria „Pra ce i Stu dia In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza -
w skie go” po utwo rze niu Wy dzia³u zmie ni³a na zwê na „Pra ce i Stu dia Geo -
gra fi cz ne”. Pub li ko wa ne tomy s¹ w wiê kszo œci pro fi lo wa ne i przed sta wiaj¹
do ro bek po szcze gó l nych kie run ków ba da w czych upra wia nych na Wy dzia le.
W 1984 r. uru cho mio na zo sta³a obco jê zy cz na se ria „Mis cel la nea Geo gra p hi -
ca”. Ko le j ne tomy uka zuj¹ siê re gu la r nie co dwa lata i de dy ko wa ne s¹ kon gre -
som i kon fe ren cjom re gio na l nym Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej.
Przed sta wiaj¹ one naj no wsze osi¹gniê cia pra co w ni ków Wy dzia³u i sta no wi¹
jego swo ist¹ ka r tê wi zy tow¹.

Wy dzia³ kon ty nu u je rów nie¿ se rie uru cho mio ne w In sty tu cie Afry kani sty -
cz nym. Na le ¿y do nich „Afri ca na Bul le tin” (w jê zy ku an gie l skim i fran cu skim)
oraz czê œcio wo obco jê zy cz na „Afry ka, Azja, Ame ry ka £aci ñ ska” sta no wi¹ca
przed³u¿e nie uka zuj¹cego siê do 1979 r. „Przegl¹du In fo r ma cji o Afry ce”. 

W 1984 r. po wsta³a nowa se ria w jê zy ku hi sz pa ñ skim „Ac tas La ti noa me ri -
ca nas de Va r so via”. Efe ktem se mi na riów po œwiê co nych pro ble ma ty ce kra -
jów roz wi jaj¹cych siê by³a se ria „Dia lo gi o Trze cim Œwie cie” (6 to mów w la -
tach 1984–1990). In sty tut Kra jów Roz wi jaj¹cych siê roz po wszech nia³ wy ni -
ki pro wa dzo nych ba dañ w se rii „Wor king Pa pers” pub li ko wa nej od 1991 r.
Kon tynu o wa na by³a te¿ wcze œ niej wspo mnia na se ria „At las wspó³za le ¿ no œci
pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo gra fi cz nych w Pol sce”. W 2004 r. po -
wsta³a se ria „Asia and Pa ci fic Stu dies”.

W la tach 1986–1991 pod szy l dem Wy dzia³u uka zy wa³ siê biu le tyn CPPB 
09.08 Roz wój re gio na l ny – roz wój lo ka l ny – sa morz¹d tery to ria l ny. 

Ponad to Wy daw ni c twa Wy dzia³owe pu b li kuj¹ mo no gra fie na uko we,
skry p ty i pod rê cz ni ki oraz ró ¿ ne go ro dza ju in for ma to ry. W la tach 1997–2002
si³ami Wy dzia³u wy da no 74 pod rê cz ni ki i ksi¹¿ki o cha ra kte rze na uko wym
oraz 18 info r ma to rów (Sko czek 2002), a od 2002 r. do po³owy 2007 r.
23 ksi¹¿ki i 15 info r ma to rów. Oz na cza to, ¿e w Wyda w ni c twach WGiSR
poza wyda wni c twa mi se ry j ny mi opub li ko wa no w su mie 130 po zy cji. 
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Wy dzia³ mie œci³ siê na dal w Pa³acu Uruski ch-Cze twerty ñ skich ra zem
z In sty tu tem Ge o gra fii i Prze strzen ne go Zago spoda ro wa nia PAN, któ ry do -
pie ro w sty cz niu 1997 r. prze pro wa dzi³ siê do no wej sie dzi by przy uli cy
Twar dej 51/55. Da³o to mo ¿ li woœæ pe w nej po pra wy wa run ków pra cy czê œci
osób za tru d nio nych na Wy dzia le. In sty tut Kra jów Roz wi jaj¹cych siê usy tu o -
wa ny by³ w bu dyn ku Wy dzia³u Ge o lo gii na ul. ¯wir ki i Wi gu ry 93 (fot. 9),
a w 1988 r. zo sta³ prze nie sio ny na ul. Ka row¹ 20 (fot. 10), w po bli ¿e Kra ko -
wskie go Przed mie œcia. Po su niê cie to u³atwi³o fun kcjo no wa nie Wy dzia³u
i przy czy ni³o siê do na si le nia wspó³pra cy In sty tu tu z po zo sta³ymi jed no stka mi.

Li cz ba osób za tru d nio nych na Wy dzia le utrzy my wa³a siê pocz¹tko wo
na zbli ¿o nym po zio mie, a po tem wy ra Ÿ nie siê ob ni ¿y³a. 

W 1977 r. wed³ug Z. Mi ku l skie go (1995) za tru d nio nych by³o 7 pro fe so -
rów, w tym 1 zwy cza j ny, 13 do cen tów, 36 ad iun któw, 11 wyk³ado w ców,
43 a sy sten tów, 1 pra co w nik nauko wo-ba da w czy, 2 pra co w ni ków kon tra kto -
wych, 19 bib lio te ka rzy i 4 pra co w ni ków wy da w nictw, 42 pra co w ni ków
in¿ynie ryjno- techni cz nych, 14 pra co w ni ków admi ni stra cyj nych i 16 obs³ugi.
W su mie w In sty tu cie pra co wa³y 202 oso by, w tym 110 pro wadz¹cych za jê cia 
dy da kty cz ne. W wy mie nio nej li cz bie 11 osób za tru d nio nych by³o na czê œci
eta tu. Do da t ko wo 10 osób prze by wa³o na ur lo pach bezp³atnych. 

W 1987 r. li cz ba na uczy cie li aka de mi c kich wy no si³a 110, czy li by³a
dok³ad nie taka sama jak w mo men cie utwo rze nia Wy dzia³u (w roku tym ob -
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sa dzo ne by³o 10,5 eta tu pro fe so ra, 16 – do cen ta, 49 – ad iun kta, 25 asy sten ta
i sta r sze go asy sten ta i 10,5 wyk³ado w cy) (Ri chling 1995). 

W 1998 r. na Wy dzia le Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych za tru d nio nych
by³o 187 osób, w tym 109 na uczy cie li aka de mi c kich. W gru pie tej zna j do wa³o 
siê 35 pro fe so rów (11 ty tu la r nych) i do kto rów habi li to wa nych (Ri chling
1998). 

W 2006 r. za trud nie nie wy no si³o ogó³em 165 osób, w tym na uczy cie le
– 99 i nie na uczy cie le 66. W gru pie na uczy cie li zna j do wa³o siê 13 pro fe so rów
ty tu la r nych, 10 do kto rów habi li to wa nych pro fe so rów UW, 6 do kto rów habi -
li to wa nych za tru d nio nych na sta no wi skach ad iun któw, 48 ad iun któw ze sto p -
niem do kto ra, 14 sta r szych wyk³ado w ców, 4 wyk³ado w ców i 4 asy sten tów.
Ponad to za tru d nio nych by³o 23 pra co w ni ków nauko wo-te chni cz nych i in¿y -
nieryj no-tech nicz nych, 1 pra co w nik re da kcji, 16 pra co w ni ków bi b lio te ki,
15 – ad mi ni stra cji i 11 – obs³ugi. Na le ¿y jed nak za uwa ¿yæ, ¿e li cz ba ob sa dzo -
nych eta tów by³a ni ¿ sza o 10, co wi¹za³o siê z za trud nie niem na czê œci eta tu
prze de wszy stkim pro fe so rów i pra co w ni ków in¿ynie ryjno- techni cz nych.

Jak wy ni ka z po wy ¿szych da nych w la tach osiem dzie si¹tych li cz ba osób
za tru d nio nych na Wy dzia le nie ule ga³a wiê kszym zmia nom, cho cia¿ zmie -
nia³a siê stru ktu ra za trud nie nia. Wzros³a li cz ba ad iun któw i pro fe so rów. W la -
tach 1977–1989 tytu³ pro fe so ra nad zwy czaj ne go uzy ska³o 9 do cen tów, a pro -
fe so ra zwy cza j ne go – 3 pro fe so rów nad zwy cza j nych (Sko czek 2002).
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W latach dzie wiê æ dzie si¹tych za zna czy³ siê na to miast kon sek wen t ny spa dek
za trud nie nia. Przy naj mniej w czê œci wi¹za³ siê on z no wy mi za sa da mi fi nan -
so wa nia szko l ni c twa wy ¿sze go i rosn¹cej samo dzie l no œci Wy dzia³u. Od roku
aka demi c kie go 1995/1996 za nie cha no za trud nia nia asy sten tów, jako ¿e nie
ucze st ni czy li oni w algo ryt mi cz nym po dzia le do ta cji bu d¿e to wej. Za jê cia
pro wa dzo ne przez asy sten tów prze jê li s³ucha cze Stu dium Do kto ranc kie go.
Wy dzia³ pro wa dzi³ po li ty kê za trud nia nia ab so l wen tów stu diów do kto ran c -
kich, zw³asz cza tych któ rzy w te r mi nie ko ñ czy li swe pra ce. Od 1990 r., czy li
od mo men tu wej œcia w ¿y cie zno weli zo wa nej usta wy o ty tu le na uko wym
i sto p niach na uko wych Rada Wy dzia³u prze pro wa dzi³a po stê po wa nia w spra -
wie na da nia tytu³u na uko we go pro fe so ra 13 do kto rom habi li to wa nym, w tym
11 pracownikom Wydzia³u.

Spa dek za trud nie nia mia³ mie j s ce po mi mo wzro stu obci¹¿eñ dy da kty cz -
nych, zwi¹za nych miê dzy in ny mi z uru cho mie niem dru gie go kie run ku stu -
diów. W zwi¹zku z nie do sta t kiem œro d ków fi nan so wych co raz wiê cej za jêæ
dy da kty cz nych zle ca no pra co w ni kom za tru d nio nym poza Uni wer sy te tem
Wa r sza wskim lub rea li zo wa no w ra mach op³aca nych przez Wy dzia³ nad go -
dzin. W po do b ny spo sób roz wi¹zy wa no wzrost obci¹¿eñ nie na uczy cie li
zwi¹zany z prze no sze niem na po ziom Wy dzia³u do da t ko wych obo wi¹zków
admi ni stra cyj nych i fi nan so wych. Do da t ko we za da nia pra co w ni ków tej gru -
py ho no ro wa ne by³y po przez do da t ki do pen sji wyp³aca ne ze œro d ków za ro -
bio nych przez Wy dzia³. Na le ¿y w tym mie j s cu za uwa ¿yæ, ¿e Wy dzia³ za trud -
nia 16 pra co w ni ków Bi b lio te ki œwiadcz¹cej us³ugi nie ty l ko dla w³as nych pra -
co w ni ków i studentów. 

Kszta³ce nie ka dry. W ci¹gu 30 lat Rada Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów
Re gio na l nych prze pro wa dzi³a 46 prze wo dów habi lita cy j nych, w tym 31
w sto sun ku do pra co w ni ków Wy dzia³u6. Rada Wy dzia³u nada³a ta k ¿e sto pieñ
na uko wy do kto ra nauk o Zie mi w za kre sie ge o gra fii 147 oso bom, w tym 85
pra co w ni kom Wy dzia³u i ab so l wen tom stu diów do kto ran c kich7. Od 2003 r.
ob ro ny prac do kto r skich pro wa dzo ne s¹ przed powo³any mi przez Radê Wy -
dzia³u ko mi sja mi. Pie r wsza z nich za j mu je siê spra wa mi z dzie dzi ny ge o gra fii 
fi zy cz nej, dru ga z dzie dzi ny ge o gra fii spo³eczno -eko nomi cz nej. Rola Rady
Wy dzia³u po le ga na wska za niu od po wied niej ko mi sji i prze pro wa dze niu pro -
ce du ry na da nia stopnia.

W roku aka de mi c kim 1989/90 rea kty wo wa no Stu dium Do kto ran c kie
ist niej¹ce wcze œ niej w In sty tu cie Ge o gra fii. Kie row ni c two Stu dium objê³a
doc. E. Kan to wicz, w 1993 r. na sta no wisko to powo³ana zo sta³a prof. M. Gu try -
-Ko ry cka, a w 2003 r. zast¹pi³ j¹ prof. A. Li so wski. Powo³ana zo sta³a rów nie¿
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Rada Stu dium Do kto ranc kie go. Na 4-le t nie stu dia przy j mo wa ne jest po ki l ka
osób ro cz nie. Prze wa ¿aj¹ ab so l wen ci kie run ków pro wa dzo nych na Wy dzia le
(60–70%) ale przy j mo wa ni s¹ rów nie¿ re pre zen tan ci kie run ków po kre w nych. 
Sto sun ko wo li cz nie re pre zen towa ni s¹ ab so l wen ci Miê dzy wy dzia³owych
Stu diów Ochro ny Œro do wi ska. Stu den ci Stu diów Do kto ran c kich otrzy muj¹
sty pen dia i s¹ zo bo wi¹zani do pro wa dze nia za jêæ dy da kty cz nych w nie wie l -
kim wy mia rze. Od 2003 r. uru cho mio ne zo sta³y za ocz ne (p³atne) stu dia do -
kto ran c kie. W 2007 r. sy ste mem sta cjo na r nym stu dio wa³o 34 do kto ran tów,
a za o cz nym 13. Zwra ca uwa gê wy so ki od se tek koñcz¹cych stu dia.
Przyk³ado wo, w gru pie 43 osób, któ re roz po czê³y stu dia w okre sie
1994–2007 do sty cz nia 2007 r. uko ñ czy³o je (uzy ska³o sto pieñ do kto ra)
29 czy li 67%. A¿ 25 spo œród nich zo sta³o za tru d nionych na Wy dzia le.

Kszta³ce nie stu den tów. W 1992 r. z ini cja ty wy Wy dzia³u utwo rzo ne zo -
sta³y na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim Miê dzy wy dzia³owe Stu dia Ochro ny
Œro do wi ska. Pro wa dzo ne s¹ przez sie dem wy dzia³ów: Bio lo gii, Che mii, Fi -
zy ki, Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych, Ge o lo gii, Nauk Eko no mi cz nych,
Pra wa i Ad mi ni stra cji. Kie row ni c two od pocz¹tku spra wu je pra co w nik Wy -
dzia³u prof. Ewe li na Kan to wicz, a udzia³ WGiSR w dy da kty ce ustê pu je ty l ko
Wy dzia³owi Bio lo gii. War to te¿ pod kre œliæ, ¿e w osta t nich la tach naj wiê ksza
li cz ba prac ma gi ste r skich MSOŒ do ty czy te ma ty ki geo gra fi cz nej i pro wa dzo -
na jest na Wy dzia le Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych. 

Wy dzia³ ucze st ni czy³ te¿ akty w nie w powo³aniu Uniwe rsyte c kie go Cen -
trum Ba dañ nad Œro do wi skiem Przy rod ni czym. Cen trum utwo rzo ne zo sta³o
w 1989 r. a jego Rada Na uko wa spra wu je nad zór mery to ry cz ny nad Miê dzy -
wy dzia³owy mi Stu dia mi Ochro ny Œro do wi ska. Wy dzia³ ucze st ni czy te¿
w pro wa dze niu Miê dzy wy dzia³owych Indy widu a l nych Stu diów Matema -
tyczno- Przyrod ni czych i Miê dzy wy dzia³owych Indy widu a l nych Stu diów
Huma ni sty cz nych. 

Wspo mnieæ trze ba rów nie¿ o ini cja ty wie utwo rze nia Cen trum Stu diów
Laty noame ryka ñ skich. Po wsta³o ono w 1988 r. przy mo c nym po pa r ciu
WGiSR. Kie row ni c two obj¹³ za tru d nio ny na Wy dzia le prof. An drzej De m -
bicz g³ówny ini cja tor przed siê w ziê cia.

W mo men cie powo³ania Wy dzia³u stu dia geo gra fi cz ne pro wa dzo ne by³y
sy ste mem czte ro le t nim. Do sy ste mu piê cio let nie go po wró co no w pocz¹tku
lat 80. By³y to stu dia dzien ne i za ocz ne. W roku 1984/1985 stu dio wa³o od po -
wie d nio 364 i 107 osób. Na stu diach dzien nych stu den ci kszta³cili siê w 4 spe -
cja l no œciach: ge o gra fia fi zy cz na, ge o gra fia eko no mi cz na, ge o gra fia re gio na l -
na i ka r to gra fia. W ra mach ge o gra fii fi zy cz nej i eko no mi cz nej ist nia³a da l sza
spe cja li za cja. Na stu diach za ocz nych ist nia³y trzy spe cja l no œci nie dziel¹ce
siê na spe cja li za cje: ge o gra fia fi zy cz na, ge o gra fia eko no mi cz na i ge o gra fia
regionalna. 
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Dzia³a³y te¿ jed no ro cz ne stu dia po dyp lo mo we dla na uczy cie li ge o gra fii
oraz po dyp lo mo we Stu dium Wie dzy o Kra jach Roz wi jaj¹cych siê sta no wi¹ce 
kon ty nu a cjê stu diów pro wa dzo nych w In sty tu cie Afry kani sty cz nym.

W roku 1990/1991 li cz ba stu den tów stu diów dzien nych wy no si³a 458,
za ocz nych 180, stu diów pody p lo mo wych ³¹cz nie 74, w tym 63 Stu dium Wie -
dzy o Kra jach Roz wi jaj¹cych siê, a ty l ko 11 stu dia po dyp lo mo we dla na uczy -
cie li ge o gra fii. Pro po rcje te ule ga³y zmia nom i przyk³ado wo, w dwa lata pó Ÿ -
niej z pie r wszym z wy mie nio nych kie run ków stu diów pody p lo mo wych
zwi¹zane by³o ty l ko 14 osób, a ze stu dia mi na uczy ciel ski mi 55 osób (So czy ñ -
ska 1995).

W roku 1999/2000 utwo rzo ne zo sta³o trzy seme stra l ne Stu dium Wie dzy
o Przy ro dzie. W tym sa mym roku uru cho mio ne zo sta³y dwu le t nie za ocz ne
uzu pe³niaj¹ce stu dia ma gi ste r skie z ge o gra fii fi zy cz nej ukie run ko wa ne na
ochro nê œro do wi ska i z ge o gra fii eko no mi cz nej ukie run ko wa ne na ge o gra fiê
tu ry z mu. By³y one prze zna czo ne dla ab so l wen tów stu diów li cen cja c kich in -
nych kie run ków stu diów. 

W roku 2000/2001 wpro wa dzo no sy stem dwu sto p nio wy na stu diach
dzien nych i wie czo ro wych – 3-le t nie stu dia za wo do we li cen cja c kie i 2-le t nie
uzu pe³niaj¹ce stu dia ma gi ste r skie oraz uru cho mio no w tym sy ste mie stu dia
wie czo ro we.

Li cz ba stu den tów szy b ko ros³a. By³ to efekt zró¿ ni co wa nia ofe r ty dy da k -
ty cz nej oraz roz sze rze nia li mi tów przy jêæ. W roku 1996/1997 na Wy dzia le
stu dio wa³o 829 osób, a w 2000/2001 – 1341 (Sko czek 2002).

W roku 2004/2005 uru cho mio ny zo sta³ dru gi kie ru nek stu diów – go spo -
dar ka prze strzen na. Na kie run ku tym utwo rzo no:
– trzy le t nie dzien ne stu dia za wo do we – li cen cja c kie,
– trzy le t nie za ocz ne stu dia za wo do we – li cen cja c kie,
– dwu le t nie ma gi ste r skie stu dia uzu pe³niaj¹ce dzien ne, a od 2005 r. – za ocz ne.

W roku 2006/2007 na Wy dzia le pro wa dzo ne by³y stu dia geo gra fi cz ne
i z go spo dar ki prze strzen nej, w obu przy pa d kach na po zio mie li cen cja c kim
i ma gi ste r skim oraz w sy ste mie sta cjo na r nym i nie sta cjo nar nym. Pie r wsze
dy p lo my li cen cja c kie na kie run ku ge o gra fia wy da no w 2003 r., a na kie run ku
go spo dar ka prze strzen na w 2007 r.

Na stu diach ma gi ste r skich, na kie run ku ge o gra fia ist nie je 6 spe cja l no œci:
ge o gra fia fi zy cz na (ze spe cja liza cja mi: geo e ko lo gia i kszta³to wa nie krajo bra -
zu, geo mor fo lo gia z ele men ta mi sedy men to lo gii, hy dro lo gia i go spo dar ka
wod na, kli ma to lo gia i ochro na at mo s fe ry), ge o gra fia eko no miczna (ze spe cja -
liza cja mi: ge o gra fia spo³eczno -eko nomi cz na, ge o gra fia tu ry z mu, ge o gra fia
kra jów roz wi jaj¹cych siê), ge o gra fia re gio nalna, ka r to gra fia, geo info r ma tyka
(te le de tekcja) oraz dy da ktyka geografii. 

Na kie run ku go spo dar ka prze strzen na w 2004 roku wpro wa dzo no 2 spe -
cja l no œci: „Go spo dar ka prze strzen na kra jów roz wi jaj¹cych siê w do bie glo ba -
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li za cji” i „Roz wój re gio na l ny i go spo dar ka prze strzen na w Unii Eu ro pe j -
skiej”. Spe cja l no œci te od roku 2006 uleg³y zmia nie i obe c nie pie r wsza z nich
nosi na zwê „Go spo dar ka prze strzen na w do bie glo ba li za cji”, a dru ga „Pla no -
wa nie stra te gi cz ne roz wo ju re gio nal ne go i lo ka l ne go”.

Stu den ci obu kie run ków mie li mo ¿ li woœæ po sze rze nia wie dzy na ro cz -
nym ku r sie „Przy rod ni czy po ten cja³ prze strze ni”. 

Li cz ba stu den tów w roku 2006/2007 wygl¹da³a na stê puj¹co:
– sta cjo na r ne stu dia li cen cja c kie – ge o gra fia 275
– sta cjo na r ne stu dia li cen cja c kie – go spo dar ka prze strzen na 169 
– wie czo ro we stu dia li cen cja c kie – ge o gra fia 97
– za ocz ne stu dia li cen cja c kie – go spo dar ka prze strzen na 97
– sta cjo na r ne stu dia ma gi ste r skie – ge o gra fia 298
– sta cjo na r ne stu dia ma gi ste r skie – go spo dar ka prze strzen na 88
– za ocz ne stu dia ma gi ste r skie – ge o gra fia 80
– za oczne stu dia ma gi ste r skie – go spo dar ka prze strzen na 39
Ra zem 1143

Obok ist niej¹cych stu diów pody p lo mo wych w 2005 r. uru cho mio no do -
da t ko wo stu dia w za kre sie ge o gra fii, te ch nik informa cyjno- kompute ro wych 
i jê zy ka ob ce go, a w 2006 r. stu dia „Roz wój w do bie glo ba li za cji”.

Na stu diach pody p lo mo wych w roku 2006/2007 stu dio wa³a na stê puj¹ca
li cz ba osób:
– stu dia dla na uczy cie li ge o gra fii – 84
– „Wie dzy o przy ro dzie dla na uczy cie li” – 29
– „Wie dzy o kra jach roz wi jaj¹cych siê” – 36
– stu dia w za kre sie ge o gra fii, te ch nik inf.-komp. i jêz. ob ce go – 34
– „Roz wój w do bie glo ba li za cji” – 30
 Ra zem 213

Ogó l na li cz ba stu diuj¹cych w roku 2006/2007 wy no si³a za tem 1356.
Jak wi daæ, uru cho mie nie no we go kie run ku stu diów i zwiê ksze nie ilo œci stu -
diów pody p lo mo wych po zwo li³o na utrzy ma nie wcze œ nie j szej li cz by stu -
den tów, ale nie przy czy ni³o siê do jej wzro stu. Wp³yn¹³ na to g³ów nie spa -
dek zain tere so wa nia stu dia mi p³at ny mi i zmnie j sze nie li cz by kan dy da tów
na stu dia. 

W okre sie ist nie nia Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych
(od 1.IX. 1977 do ko ñ ca 2007 r.) wy da no ogó³em 3214 dy p lo mów ma gi ste r -
skich8, w tym ab so l wen tom sta cjo na r nych stu diów geo gra fi cz nych – 2114,
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ab so l wen tom nie sta cjona r nych stu diów geo gra fi cz nych – 1008, stu den tom
Miê dzy wy dzia³owych Indy widu a l nych Stu diów Matema tyczno- Przyrod ni -
czych – 62 i ab so l wen tom stu diów z go spo dar ki prze strzen nej – 30. 

W 2002 r. Wy dzia³ otrzy ma³ ce r ty fi kat ja ko œci kszta³ce nia Uni wer syte c -
kiej Ko mi sji Akre dyta cy j nej, a w 2003 r. Pa ñ stwo wej Ko mi sji Akre dyta cy j nej.

Na pod kre œle nie zas³ugu je tra dy cy j nie du¿a akty w noœæ Ko³a Na uko we -
go Stu den tów Ge o gra fii. Po wsta³o ono, jak pi sze J. Kon dra cki (1995),
w 1922 r., cho cia¿ fa kty cz nie wcze œ niej, bo od 1920 dzia³a³o jako se k cja Ko³a
Przy rod ni ków. Pierwsz¹ pub li kacj¹ Ko³a by³o Je zior ko Cze r nia ko wskie au tor -
stwa R. Gu mi ñ skie go, M. Ja si ñ skiej i R. Ko ben dzy, wy da ne w se rii „Prac
Wy ko na nych w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UW” w 1925 r. 

Ko³o re a kty wo wa³o swoj¹ dzia³al noœæ bez po œred nio po wo j nie. W 1947 r.
Se nat UW zale ga li zo wa³ dzia³al noœæ Ko³a i za twier dzi³ jego sta tut. Ce lem
dzia³al no œci KNSG jest, roz wi ja nie wœród stu den tów zain te re so wañ nauko -
wo-ba da w czych, in te gra cja œro do wi ska stu den c kie go, popu la ry za cja krajo -
zna w stwa i tu ry sty ki (Ka³uski 2002).

Ko le j ne na si le nie dzia³al no œci Ko³a wi¹za³o siê z utwo rze niem In sty tu tu
Geo gra ficz ne go w la tach 50. Ko³o or ga ni zo wa³o wy cie cz ki i spo t ka nia
po³¹czo ne z pre le kcja mi, a ta k ¿e ró ¿ ne go ro dza ju ku r sy i obo zy. Cz³on ko wie
Ko³a wy ko ny wa li te¿ po mia ry baty me try cz ne je zior ma zu r skich i ki l ku je zio -
rek w oko li cach Wa r sza wy. Dzia³ania KNSG mia³y czê sto cha ra kter wy ra Ÿ -
nie na uko wy. W la tach 80. i 90. naj bar dziej po pu larn¹ form¹ akty w no œci Ko³a 
sta³y siê wy pra wy, czê sto w te re ny od leg³e i trud no do stê p ne. S. Ka³uski
(2002) wspo mi na o wy pra wach na Spi ts be r gen, Zie miê Og nist¹, do Afry ki
Za chod niej, na Ka m cza t kê, w au stra li j skie Góry B³êki t ne i na Ala skê, a ta k ¿e
o ba da niach pro wa dzo nych przez stu den tów w Ro do pach Za chod nich
w 1982 r. i na po gra ni czu Za iru i Ugan dy w 1987 r. Efe ktem nie któ rych wy -
praw by³y opra co wa nia ksi¹¿ko we. Orga ni zo wa ne s¹ rów nie¿ kon ku r sy foto -
gra fi cz ne i wy ja z dy inte gra cy j ne dla stu den tów I roku. Przez ki l ka lat KNSG
wy dawa³o bo ga to ilu stro wan¹ „Ge o ze tê”. Od 20 lat je sie ni¹ od by waj¹ siê
se sje na uko we pre zen tuj¹ce osi¹gniê cia Ko³a.

W od nie sie niu do naj no wszej hi sto rii Ko³a M. Sko czek (2002) pi sze, ¿e
w la tach osiem dzie si¹tych ubieg³ego stu le cia z ini cja ty wy cz³on ków Ko³a Na -
uko we go Stu den tów Ge o gra fii po wsta³o Eu ro pe j skie Sto wa rzy sze nie Stu -
den tów Ge o gra fii i M³odych Ge o gra fów (EGEA). Zjazd za³o¿y cie l ski odby³
siê w Za bo ro wie pod Wa r szaw¹ w 1989 r. W la tach dzie wiê æ dzie si¹tych, rów -
nie¿ z ini cja ty wy Ko³a, po wsta³o sto wa rzy sze nie m³odych ab so l wen tów Wy -
dzia³u PANGEA. 

W przesz³oœci opie ku no wie Ko³a zmie nia li siê czê sto, na to miast w la tach
ist nie nia Wy dzia³u Ko³em przez rok opie ko wa³ siê dr K. Ol sze wski, od 1978
do 1987 dr An drzej Mu sia³, a po tem przez 20 lat dr hab. S. Ka³uski.
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Z ini cja ty wy stu den tów od 2003 r. ob cho dzo ne s¹ w ko ñ cu roku aka demi -
c kie go, w maju lub cze r w cu, dni Wy dzia³u. Obe j muj¹ one stu denck¹ sesjê na -
ukow¹, uro czy ste po ¿e g na nie ab so l wen tów po³¹czo ne z wrê cze niem li stów
abso luto ry j nych i bal ge o gra fa. Z uro czy sto œci¹ t¹ zwi¹zana jest osta t nio rów -
nie¿ ce re mo nia wrê cza nia Me da li Je rze go Kon dra c kie go.

Ba da nia na uko we. W ci¹gu 30 lat na Wy dzia le pro wa dzo ne by³y zró¿ ni -
co wa ne ba da nia na uko we. Ich spe cy fi ka, przy naj mniej w czê œci wi¹¿e siê
z fa ktem za trud nie nia na Wy dzia le spe cja li stów re pre zen tuj¹cych nie ty l ko
na uki geo gra fi cz ne. Sy tu a cja ta sprzy ja po dej mo wa niu inter dyscyp lina r nych
stu diów re gio na l nych, co wy ró ¿ nia WGiSR w sto sun ku do in nych jed no stek
geo gra fi cz nych w na szym kra ju.

W pocz¹tko wym okre sie pro wa dzo ne na Wy dzia le ba da nia do ty czy³y
prze de wszy stkim (Ri chling 1995):
– stru ktu ry i dy na mi ki zmian œro do wi ska przy rod ni cze go,
– antro poge ni cz nych zmian œro do wi ska przy rod ni cze go i wp³ywu przy ro dy

na dzia³al noœæ cz³owie ka, 
– prze strzen ne go zró¿ ni co wa nia sy tu a cji spo³ecz nych, 
– te ma tu „Roz wój re gio na l ny – roz wój lo ka l ny – sa morz¹d tery to ria l ny”,
– spo³eczno- œrodo wi sko wych uwa run ko wañ roz wo ju kra jów Trze cie go

Œwia ta,
– wy ko rzy sta nia te ch nik fotoin terpre tacy j nych i tele dete kcy j nych w ba da -

niach geo gra fi cz nych,
– me to dy ki na ucza nia ge o gra fii. 

W la tach 80. i 90. Wy dzia³ ucze st ni czy³ w re a li za cji cen tra l nych i re so r to -
wych pro gra mów ba da w czych. Przyk³ado wo: w roku 1987 pra co w ni cy
WGiSR bra li udzia³ w ba da niach zwi¹za nych z 8 cen tra l ny mi i 3 re sor to wy mi
pro gra ma mi, a w 1990 z 14 cen tra l ny mi i 4 re sor to wy mi. Na uwa gê zas³ugu je
fakt ulo ko wa nia na Wy dzia le ko or dy na cji pie r wsze go sto p nia te ma tu CPBP
09.08 „Roz wój re gio na l ny – roz wój lo ka l ny – sa morz¹d tery to ria l ny”. Kie -
row ni c two spra wo wa³ prof. dr hab. A. Ku kli ñ ski, a wy ni ki ba dañ zo sta³y
opub li ko wa ne w kil ku dzie siê ciu to mach se rii o ty tu le zbie ¿ nym z nazw¹
tematu.

W po³owie lat 90., po zmia nie sy ste mu fi nan so wa nia na uki, ba da nia pro -
wa dzo ne w ra mach tzw. dzia³al no œci sta tu to wej (Sko czek 2002) kon cen tro -
wa³y siê na: 
– na tu ra l nych i antro poge ni cz nych zmia nach œro do wi ska przy rod ni cze go,
– prze ob ra ¿e niach prze strzen nych stru ktur spo³eczno -go spoda r czych w Po l -

s ce i in nych kra jach Eu ro py, 
– prze mia nach œro do wi sko wych i spo³eczno -go spoda r czych w kra jach Azji,

Afry ki i Ame ry ki £aci ñ skiej,
– me to dy ce i me to do lo gii ba dañ geo gra fi cz nych. 
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Obok wy mie nio nych pro wa dzo ne by³y, fi nan so wa ne z oso b ne go Ÿród³a,
tzw. ba da nia w³asne, w tym pra ce do kto r skie i habi lita cy j ne oraz te ma ty fi nan so -
wa ne bez po œred nio przez Ko mi tet Ba dañ Na uko wych, a pó Ÿ niej przez Mi ni ste r -
stwo Na uki i Szko l ni c twa Wy ¿sze go. Pie r wsze te ma ty fi nan so wa ne w ten spo sób 
po ja wi³y siê na Wy dzia le w pocz¹tku lat 90. Li cz ba gran tów i wy so ko œci przy -
zna nych sum zmie nia³y siê w po szcze gó l nych la tach. Przyk³ado wo w la tach
1991–2001 ty l ko In sty tut Nauk Fizycz nogeo grafi cz nych re a li zo wa³ 15 gran tów
i o trzy ma³ 3 gran ty apa ra tu ro we, na to miast w okre sie 2001–2007 pra co w ni cy
ca³ego Wy dzia³u pro wa dzi li ba da nia w ra mach 23 gran tów. Wy dzia³ otrzy ma³
rów nie¿ 3 gran ty na za kup apa ra tu ry i na in wes ty cje. 

Sto sun ko wo du¿y udzia³ w ba da niach Wy dzia³u sta no wi³y te ma ty ze -
spo³owe. By³o to sku t kiem upo wsze ch nie nia siê kie run ku krajo bra zo we go
w ge o gra fii fi zy cz nej oraz, jak wspo mnia no, wy ni ka³o z roz wo ju ba dañ re gio -
na l nych pro wa dzo nych g³ów nie w In sty tu cie Kra jów Roz wi jaj¹cych siê. Ba -
da nia ze spo³owe wi¹za³y siê te¿ z udzia³em w te ma tach fi nan so wa nych z za -
gra ni cy i rea li zo wa nych w ra mach pro gra mów cen tra l nych i re so r to wych oraz 
gran tów krajo wych.

 Wed³ug M. Sko czek (2002) geo gra fi cz ny oœro dek na Uni wer sy te cie War -
sza wskim wy ró ¿ nia³ siê w kra ju ba da nia mi w dzie dzi nie:
– eko lo gii krajo bra zu,
– mo de lo wa nia pro ce sów hy dro logi cz nych, 
– wspó³cze s nych pro ce sów morfo dyna mi cz nych w ró ¿ nych ty pach œro do wi -

ska przy rod ni cze go (m.in. pu styn nym i pery gla cja l nym),
– hi sto rii my œli geo gra fi cz nej w od nie sie niu do ge o gra fii cz³owie ka,
– re la cji „cz³owiek – œro do wi sko” w ró ¿ nych ob sza rach œwia ta, 
– stu diów po rów na w czych nad czyn ni ka mi roz wo ju w ró ¿ nych ob sza rach

œwia ta, zw³asz cza w Ame ry ce £aci ñ skiej, Afry ce i Azji,
– me to do lo gii i me to dy ki ka r to gra fii te ma ty cz nej, za sto so wa nia te le de te kcji

w stu diach nad antro poge nicz ny mi zmia na mi œro do wi ska przy rod ni cze go. 
O pu b li ka cjach wspo mi na no wcze œ niej przy oka zji oma wia nia Wy da w -

nictw. By³y to jed nak ty l ko pra ce pub li ko wa ne na WGiSR. Ca³ko wi ty do ro -
bek pub lika cy j ny pra co w ni ków Wy dzia³u to ki l ka set po zy cji w roku.
Przyk³ado wo w roku 2006 zo sta³o opu b li ko wanych 431 prac. Zwra ca uwa gê
du¿y udzia³ pu b li ka cji obco jê zy cz nych, a ta k ¿e zna cz na li cz ba pod rê cz ni ków
aka de mi c kich (wy kaz pod rê cz ni ków i wa ¿ nie j szych mo no gra fii opub li ko wa -
nych przez pra co w ni ków Wy dzia³u w la tach 1977–2007, w za³¹czniku 1). 

G³ów nie kie run ki ba dañ po szcze gó l nych jed no stek Wy dzia³u
przedstawiaj¹ siê na stê puj¹co:
l Ba da nia In sty tu tu Ge o gra fii Fi zy cz nej do tycz¹ stru ktu ry i dy na mi ki zmian

œro do wi ska przy rod ni cze go. Pro wa dzo ne s¹ w aspe kcie geomo rfolo gi cz nym 
(ba da nia wspó³cze s nych prze mian rze Ÿ by po wie rz ch ni te re nu w ró ¿ nych
krajo bra zach i wspó³cze s nej mor fo ge ne zy ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem
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wp³ywu pro ce sów endo ge ni cz nych i te kto ni ki, z wy ko rzy sta niem me tod
sedy mento logi cz nych), w aspe kcie hydrolo giczno- klimaty cz nym (mo de lo -
wa nie pro ce sów hy dro logi cz nych, oce na opa dów i odp³ywów ma ksy ma l -
nych w zle w ni, wp³yw dzia³al no œci antro poge ni cz nej na zmia ny pro ce sów
hy dro logi cz nych, wp³yw glo ba l nych zmian kli ma tu na obieg wody, na tu ra l -
ne i an tro poge nicz ne zmia ny kli ma tu, wp³yw czyn ni ków geo gra fi cz nych na
kli mat, de fo r ma cja ele men tów kli ma tu pod wp³ywem za bu do wy mie j skiej,
rola cyr ku la cji atmo sfe ry cz nej w kszta³to wa niu kli ma tu), oraz w aspe kcie
geoe kolo gi cz nym (de li mi ta cja i kla sy fi ka cja na tu ra l nych jed no stek prze -
strzen nych, ana li za za le ¿ no œci ele men tów sy ste mu przy rod ni cze go, re gio -
nali za cja fizycz nogeo grafi cz na, ocen po ten cja³u sy ste mów przy rod ni czych
i pla no wa nie krajo bra zu). 

l W In sty tu cie Ge o gra fii Spo³eczno -Eko nomi cz nej i Go spo dar ki Prze -
strzen nej pro wa dzo ne s¹ ba da nia, g³ów nie w ska li re gio na l nej i glo ba l nej,
stru k tur spo³eczno -eko nomi cz nych w okre sie trans fo r ma cji w Pol sce
i w in nych kra jach eu ro pe j skich. Ba da nia obe j muj¹: prze mia ny stru ktu ry
prze strzen nej miast, pro ce sy sub urba ni za cji, stru ktu rê us³ug i prze mys³u,
zarz¹dza nie ob sza ra mi metro poli tal ny mi, me cha ni z my po li ty ki lo ka l nej
i re gio nal nej, czyn ni ki de te r mi nuj¹ce roz wój eko no mi cz ny, uwa run ko -
wa nia i kon se k wen cje roz wo ju tu ry sty ki i re kre a cji, kszta³to wa nie zago -
spoda ro wa nia tury sty cz ne go.

l W In sty tu cie Stu diów Re gio na l nych i Glo ba l nych pro wa dzi siê ba da -
nia nad wspó³cze s ny mi prze mia na mi spo³eczno -eko nomi czny mi w per -
spekty wie glo ba l nej oraz nad spo³eczno- œrodo wisko wy mi uwa run kowa -
nia mi prze mian w kra jach Ame ry ki £aci ñ skiej, Afry ki i Azji, a prze de
wszy stkim nad czyn ni ka mi i ba rie ra mi roz wo ju ze szcze gó l nym uw z glêd -
nie niem te re nów ro l ni czych, kon fli kta mi et ni cz ny mi, pro ce sa mi pu styn -
nie nia, rol¹ tu ry sty ki w roz wo ju lo ka l nym, mi gra cja mi za rob ko wy mi. Ba -
da nia do tycz¹ rów nie¿ stru ktu ry fun kcjo na l nej miast i wy bra nych re gio -
nów, pla no wa nia i roz wo ju re gio nal ne go, a ta k ¿e re la cji „cz³owiek -œro -
do wi sko” w ró ¿ nych re gio nach œwia ta.

l Przed mio tem zain te re so wañ ba da w czych Ka te dry Dy da kty ki Ge o gra fii
i Krajo zna w stwa jest na ucza nie ge o gra fii (stan dar dy kszta³ce nia, me to dy
kszta³ce nia w tym me to dy prze ka zu i per ce pcji wie dzy geo gra fi cz nej, ewa -
lu a cja pro gra mów, mi ni ma pro gra mo we, me to dy ka szko l nych ba dañ te re -
no wych) oraz stru ktu ra i wy ko rzy sta nie krajo bra zów ku l tu ro wych. 

l Ka te dra Ka r to gra fii w swych pra cach ba da w czych kon cen tru je siê na
pro ble ma ty ce karto gra fi cz nych me tod pre zen ta cji oraz wy ko rzy sta nia map
w ba da niach geo gra fi cz nych. Ka te dra roz wi ja rów nie¿ nurt ka r to gra fii
kom pu te ro wej i pro wa dzi pra ce w dzie dzi nie te o rii ka r to gra fii, hi sto rii ka r -
to gra fii, sy ste mów in fo r ma cji geo gra fi cz nej oraz za j mu je siê ka r to gra fi¹
w œro d kach ma so we go prze ka zu.
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l Ba da nia pro wa dzo ne w Ka te drze Geo info rma ty ki i Te le de te kcji do tycz¹ 
ana li zy zmian œro do wi ska przy rod ni cze go ze szcze gó l nym uw z glêd nie -
niem jego za nie czy sz czeñ i ochro ny, pre zen ta cji kar to gra ficz nej w ba da -
niach stru ktu ry i mo ni to rin gu œro do wi ska oraz roz wo ju i upo wsze ch nie nia
no wych me tod ba da w czych.

l Pra ce ba da w cze Pra co w ni Edu ka cji Kom pu te ro wej maj¹ na celu roz wój
me to dy ki sporz¹dza nia map nu me ry cz nych oraz do tycz¹ stru ktu ry i spo so -
bów pre zen ta cji baz da nych. Pra co w nia za j mu je siê rów nie¿ ma pa mi in ter -
neto wy mi oraz pro ble ma tyk¹ spo³ecze ñ stwa info rma cyj ne go. 

l Wa¿n¹ rolê w ba da niach Wy dzia³u od gry wa Ma zo wie cki Oœro dek Geo -
gra fi cz ny w Mu rzy no wie ko³o P³ocka. Pro wa dzo ne s¹ tam po mia ry i ba da -
nia mete oro logi cz ne, hy dro logi cz ne i geo che mi cz ne oraz pra ce z za kre su
geo mor fo lo gii i geo e ko lo gii, a ta k ¿e ba da nia nad przesz³oœci¹ tych te re nów 
i to ¿ sa mo œci¹ ku l tu row¹ mie sz ka ñ ców Ma zo wsza. 

Wspó³pra ca z za gra nic¹. Wed³ug opra co wa nia A. Li so wskie go (2002)
Wy dzia³ utrzy my wa³ ¿yw¹ wspó³pra cê z na stê puj¹cymi uni wer syte ta mi: Mo -
skie wskim im. M.W. £omo no so wa, Ka ro la w Pra dze, Auto no mi cz nym Sta nu
Me ksyk w To lu ce, Lwo wskim im. I. Fran ki, Paul Va le ry Mon t pel lier III, So fi j -
skim, An ka r skim, Ca stil la – La Man cha, Na ro do wym Co ma hue w Ne u qu en.
Z nie któ ry mi z wy mie nio nych ucze l ni wspó³pra ca ma d³ugie tra dy cje.
W 2007 r., w tra kcie XVI Sym po zjum Polsko -Meksy kañ skie go, œwiê towano
30-le cie bli skich kon ta któw z Uni wer sy te tem w To lu ce. Rów nie¿ od ki l ku -
dziesiê ciu lat ist nie je wspó³pra ca z Moskw¹, Sofi¹ i Mon t pel lier. W ra mach wspó³ -
pracy z osta t nio wspo mnia nym uni wer sy te tem po wsta³ ze spó³ Lan gu e doc -
-Ma zo wsze, któ ry w okre sie 1982–1995 pro wa dzi³ wspó l ne ba da nia do tycz¹ce
roz wo ju re gio nal ne go, wa lo ry za cji prze strze ni i ob sza rów przy gra ni cz nych.

Li cz ba pla có wek na uko wych z któ ry mi ist nia³a lub ist nie je wspó³pra ca
jest jed nak zna cz nie wiê ksza. Przy uw z glêd nie niu indy widu a l nych wi zyt,
wspó l nych ba dañ i udzia³u w re a li za cji ze spo³owych pro je któw do ty czy ona
bar dzo wie lu in sty tu cji na uko wych za rów no w Eu ro pie (Nie mcy, Au stria,
Fran cja, Wie l ka Bry ta nia, kra je skan dy na wskie, W³ochy, Hi sz pa nia, Gre cja,
Cze chy, S³owa cja, Ro sja, Ukra i na), jak i w Ame ry ce Pó³no c nej i Po³ud nio wej 
(Sta ny Zjed no czo ne, Ka na da, Kuba, Me ksyk, Ek wa dor, Peru, Ar gen ty na,
Chi le), a ta k ¿e w Afry ce (Egipt, Tu ne zja, Ma ro ko, Re pu b li ka Po³ud nio wej
Afry ki, Tan za nia, An go la i kra je Afry ki Za chod niej) i w Azji (Tu r cja, Je men,
In die, Ta j lan dia). Szcze góln¹ akty w noœæ w tej wspó³pra cy wy ka zy wa³ In sty -
tut Kra jów Roz wi jaj¹cych siê (In sty tut Stu diów Re gio na l nych i Glo ba l nych)
oraz Pra co w nia Sedy mento logi cz na.

 Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e w osta t nich la tach wspó³pra ca miê dzy naro do wa
w co raz wiê kszym sto p niu przy j mu je cha ra kter indy widu a l nych kon ta któw
i jest fi nan so wa na z bu d¿e tu zain tere so wa nych zak³adów i ka tedr. De cy zje

50 Andrzej Richling



o kie run kach i fo r mach wspó³pra cy s¹ zde cen trali zowa ne. W efe kcie ma le je
li cz ba do mi nuj¹cych w przesz³oœci wy ja z dów na kon fe ren cje, a ro œ nie iloœæ
po by tów za gra nic¹ w celu pro wa dze nia ba dañ i po zy ski wa nia ma te ria³ów.
Bar dzo wy ra Ÿ na jest rów nie¿ prze wa ga wy ja z dów pra co w ni ków Wy dzia³u
nad przy ja z da mi go œci z za gra ni cy.

Wa¿n¹ form¹ wspó³pra cy z za gra nic¹ s¹ orga ni zo wa ne w Pol sce kon fe -
ren cje z udzia³em ucze st ni ków z in nych kra jów. W okre sie ist nie nia Wy dzia³u 
odby³o siê 137 ta kich kon fe ren cji. Ich li cz ba w roku zmie nia³a siê od ki l ku do
ki l ku na stu. Do bar dziej znacz¹cych na le ¿a³y m.in.: sym po zjum „Prze strzeñ w 
ku l tu rze laty noame ryka ñ skiej a in ter pre ta cje hi sto rii lo ka l nej” w ra mach 50.
Miê dzyna rodo we go Kon gre su Ame ry ka ni stów w 2000 r., 4th Wor ks hop of
Ima ging Spec tro s co py – 2005 r., „Ci ties in City Re gions” kon fe ren cja
wspó³orga ni zo wa na przez Eu ro pe an Ur ban Re se arch As so cia tion w 2006 r.,
se sja „Lo cal but glo bal chan ges in con tem po ra ry de sert” w ra mach II Kon gre -
su Ba dañ nad Bli skim Wscho dem – 2006 r. oraz „Afry ka i Œwiat w XXI w. –
per spe kty wy roz wo ju” – 2007 r. 

Pod sta wo we zna cze nie ma udzia³ w pro gra mach miê dzyna ro do wych.
W pocz¹tko wym okre sie pra co w ni cy Wy dzia³u bra li udzia³ we wspó³pra cy
na uko wej kra jów b. RWPG, a w szcze gó l no œci w re a li za cji te ma tów I-3 „Me -
to dy ka eko no mi cz nej i poza ekono mi cz nej oce ny wp³ywu cz³owie ka na œro -
do wi sko” i III-2 „Eko lo gi cz ne pod sta wy ba da nia, pla no wa nia i roz wo ju op ty -
ma l nych stru ktur krajo bra zu”. W 2002 r. A. Li so wski wy mie nia rów nie¿:

Miê dzy naro do wy Pro gram Hy dro logi cz ny UNESCO, a w jego ra mach
pro jekt „Flow Re gi mes of In ter na tio nal Ex pe ri men tal and Ne twork Data”
– FRIEND, w re a li za cji któ re go zaan ga ¿o wa ny by³ ze spó³ pra co w ni ków Za -
k³adu Hy dro lo gii. Koor dy na to rem ze stro ny pol skiej by³a prof. U. So czy ñ ska,
a od 2001 jest dr hab. A. Ma g nu sze wski. Przed sta wi cie le Wy dzia³u (dr A. Ma g -
nu sze wski i wspó³pra co w ni cy) ucze st ni czy li rów nie¿ w re a li za cji dru gie go
pro je ktu MPH UNESCO – ECOHYDROLOGY. Ba da nia do ty czy³y prze de
wszy stkim kon tro li i zago spoda ro wa nia te re nów za le wo wych i pro wa dzo ne
by³y we wspó³pra cy z Uni wer sy te tem we Fran k fu r cie nad Me nem.

„In ter na tio nal Ge o sp he re Bio sp he re Pro gram me” – GLOBAL CHANGE 
– ba da nia wp³ywu zmian glo ba l nych kli ma tu na obieg wody (prof. M. Gu -
try -Korycka).

TEMPUS – pro gram CURTS do tycz¹cy stu diów o œro do wi sku
(dr K. Ol sze wski, dr U. So mo ro wska).

Pro jekt „Im mo bi li zing of Se di ments in Lo w land Ri ver Flo od p la in” we
wspó³pra cy z Uni wer sy te tem Mis s sis si pi (dr hab. A. Ma g nu sze wski).

Na pod kre œle nie zas³ugu je udzia³ w ra mo wych pro gra mach Unii Eu ro pej -
skiej. S¹ to na stê puj¹ce pro gra my:

„Mia sta przysz³oœci i dzie dzi c two ku l tu ro we” – URBS PANDENS (V Pro -
gram Ra mo wy Ba dañ i Po stê pu Tech nolo gicz ne go Unii Eu ro pe j skiej) po -
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œwiê co ny ba da niom eks pan sji miast. Jako stu dium przy pa d ku ana li zo wa no
roz wój Wa r sza wy i jego uwa run ko wa nia przy rodni czo - spo³ecz ne. Koor dy na -
to rem ze stro ny pol skiej by³a prof. M. Gu try- Ko ry cka.

„Wy zwa nia spo³eczno -eko nomi cz nej spó j no œci w roz sze rzo nej Unii Eu -
ro pe j skiej” – SOCCOH (VI Pro gram Ra mo wy). Cel ba dañ sta no wi iden ty fi -
ka cja zna cze nia ka pi ta³u spo³ecz ne go i spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go dla re -
a li za cji eu ro pe j skiej po li ty ki spó j no œci w re gio nach. Koor dy na to rem ze stro -
ny pol skiej jest prof. P. Swia nie wicz.

„Zarz¹dza nie roz wo jem zrów no wa ¿o nym” – GFORS (VI Pro gram Ra -
mo wy). Isto ta pro je ktu do ty czy imp le men ta cji dy re ktyw Unii Eu ro pe j skiej
w za kre sie kon tro li zanie czy sz cze nia po wie trza oraz pla no wa nia re gio nal -
ne go. Fun kcjê koor dy na to ra ze stro ny pol skiej spra wu je rów nie¿
prof. P. Swia nie wicz.

Pra co w ni cy Wy dzia³u s¹ cz³on ka mi Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz -
nej, Miê dzy naro do wej Aso cja cji Eko lo gii Krajo bra zu, Na ro do we go Ko mi te -
tu Miê dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej, Euro pe j skie go Sto wa rzy sze -
nia Ba dañ Mie j skich, Euro pe j skie go Sto wa rzy sze nia La bo ra to riów Te le de te -
kcji, Eu ro pe j skiej Rady Ba dañ Spo³ecz nych Ame ry ki £aci ñ skiej, Miê dzyna -
rodo we go Sto wa rzy sze nia Nauk Hy dro logi cz nych.

Do wa ¿ nych dla Wy dzia³u wy da rzeñ na le ¿a³y uro czy sto œci zwi¹zane
z na da niem tytu³u do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go
prof. Kon stan ti no wi A. Sali sz cze wo wi (1979 r.), prof. Ra u lo wi Pre bi s cho wi
(1986 r.), prof. Sta nis³awo wi Lesz czy c kie mu (1987 r.) i Arcy bi sku po wi
De smon do wi Tutu (2003 r.), a ta k ¿e ce re mo nia od no wie nia do kto ra tu prof.
Je rze mu Kon dra c kie mu (1988 r.). 

Me dal imie nia Je rze go Kon dra c kie go. W 1999 r. dla ucz cze nia pa miê -
ci Pro fe so ra Je rze go Kon dra c kie go zo sta³ usta no wio ny me dal Jego imie nia za 
zas³ugi dla Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych Uni wer sy te tu Wa r -
sza wskie go. Jest on przy zna wa ny oso bom lub (rza dziej) in sty tu cjom zas³u¿o -
nym dla dzia³al no œci i roz wo ju Wy dzia³u. Wnio sko dawc¹ mo¿e byæ dzie kan,
rada na uko wa in sty tu tu lub gru pa cz³on ków Rady Wy dzia³u sk³adaj¹ca siê
z przy na j mniej z 5 osób. Wnio ski s¹ opi nio wa ne przez ka pi tu³ê powo³ywan¹
spo œród pro fe so rów ty tu la r nych. De cy zjê po dej mu je Rada Wy dzia³u w g³oso -
wa niu ta j nym.

Do 2007 r. w³¹cz nie przy zna no 24 me da le. Zo sta³y one wrê czo ne na stê -
puj¹cym oso bom:
– Rok 2000 – prof. dr hab. Wi ktor Gry go ren ko, prof. Oli vier Ba³aba nian,

prof. Su za ne Sa vey
– Rok 2001– prof. dr hab. An drzej S. Ko stro wi cki, prof. N. S. Ka si mow,

prof. dr hab. Zdzis³aw Mi ku l ski, prof. dr hab. An drzej Ko strze wski, prof.
dr hab. Sta nis³aw Li sze wski, prof. dr hab. Ur szu la So czy ñ ska, prof. dr hab.
Ma ria Sto pa- Bo ry czka
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– Rok 2002 – prof. dr hab. Ali cja Krzymo wska- Kostro wi cka, prof. dr Ja nusz
Pa szy ñ ski, dr Ma ksy mi lian Sko t ni cki 

– Rok 2005 – prof. dr hab. Piotr Wê gle ñ ski, prof. dr Wi l helm Brin k mann,
prof. dr hab. Flo rian Plit, dr hab. An drzej Bo na se wicz prof. UW,
prof. dr hab. An drzej Cio³kosz

– Rok 2006 – prof. dr hab. Jan £obo da, dr Bo gu mi³ Wi cik
– Rok 2007 – prof. dr hab. Zby sz ko Cho j ni cki, prof. dr hab. An to ni Ja c ko -

wski, prof. dr hab. An drzej Ri chling.

Me dal otrzy ma³ rów nie¿ Wy dzia³ Ge o gra fii Auto nomi cz ne go Uni wer sy -
te tu Sta nu Me ksyk (UAEM) w To lu ce (w 2001 r.). 
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90 ye ars of ge o gra p hy at the Uni ve r si ty of Warsaw
 

Sum ma ry

The first ge o gra p hic unit at the Uni ve r si ty of Wa r saw was the De pa r t ment of
Ge o gra p hy, fo un ded on April 1, 1918, the se cond was the De pa r t ment of Hu man
Ge o gra p hy cre a ted in 1938. The fun c tio ning of the units was stop ped in 1939 by the
ou t bre ak of the II World War and the German occupation. 

The De pa r t ment of Ge o gra p hy was rea c ti va ted in 1945 and the De pa r t ment of
Hu man Ge o gra p hy in 1947. Both de pa r t ments en te red into the In sti tu te of Ge o gra p hy,
fo un ded in 1952 and ini tial ly lo ca ted at the Fa cu l ty of Bio lo gy and the Scien ces of the
Earth. The In sti tu te of Ge o gra p hy con si sted of 5 cha irs: the first and the se cond evo l ved
from the exi sting de pa r t ments (the Cha ir of Phy si cal Ge o gra p hy and the Cha ir
of Eco no mic Ge o gra p hy) and the ot hers were cre a ted in 1950-1951 (the Cha ir
of Cartography, the Chair of Regional Geography, and the Chair of Climatology). 

In 1969 the Fa cu l ty of Bio lo gy and the Earth Scien ces split into the Fa cu l ty
of Bio lo gy and the in de pen dent In sti tu te of Ge o gra p hy, con si sting of 5 de pa r t ments
cor re spon ding to the previous chairs.

In 1977 the In sti tu te of Ge o gra p hy had been me r ged with the In sti tu te of  Afri can
Stu dies, from  the Fa cu l ty of Mo dern Lan gu a ges, and thus the first geo gra p hi cal unit
of this rank in Po land eme r ged: the Fa cu l ty of Ge o gra p hy and Re gio nal Stu dies at the
Uni ve r si ty of Wa r saw. It con si sted of 3 in sti tu tes di vi ded into de pa r t ments and few ot her
units sub or di na ted di re c t ly to the dean. At its beginning the structure of the Faculty was as 
follows:
I. In sti tu te of Physi co-Geo grap hi cal Scien ces

1. De pa r t ment of Ge ne ral and Re gio nal Phy si cal Ge o gra p hy (with the La bo ra to ry
            of Geoe co lo gi cal Me t hods)

2. De pa r t ment of Geo morp ho lo gy
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3. De pa r t ment of Cli ma to lo gy
4. De pa r t ment of Hy dro lo gy

II. In sti tu te of So cial, Eco no mic and Re gio nal Ge o gra p hy
1.  De pa r t ment of Eco no mic Ge o gra p hy
2.  De pa r t ment of Re gio nal Ge o gra p hy
3.  De pa r t ment of So cio- Poli ti cal Ge o gra p hy
4.  De pa r t ment of Spa tial Ma na ge ment

III. In sti tu te of De ve lo ping Co un tries
1. De pa r t ment of Re gio nal and Com pa ra ti ve Studies
2. De pa r t ment of Eco no mic De ve lo p ment
3. De pa r t ment of So cial De ve lo p ment
4. De pa r t ment of Po li ti cal and Le gal Stu dies

IV. Cha ir of Car to gra p hy
V. De pa r t ment of Di da c tics
VI. Geo gra p hi cal Field Sta tion at Mu rzy no wo
VII. Li bra ry with In fo r ma tion Cen ter and Edi to rial Office

Du ring 30 ye ars of the Fa cu l ty exi sten ce its stru c tu re chan ged many ti mes. The
reor ga ni sa tion un de r to ok in 2006 was the most sub stan tial. Cur ren t ly the Fa cu l ty
co m pri ses the following units:
 I. In sti tu te of Phy si cal Ge o gra p hy

1. De pa r t ment of Geo e co lo gy 
    La bo ra to ry of Lan d s ca pe Ge o che mi stry
    La bo ra to ry of Geo e co lo gy
2. De pa r t ment of Geo morp ho lo gy
3. De pa r t ment of Cli ma to lo gy
4. De pa r t ment of Hy dro lo gy

II. In sti tu te of So cio -Eco no mic Ge o gra p hy and Spa tial Ma na ge ment 
1. De pa r t ment of Ur ban Ge o gra p hy and Spa tial Or ga ni za tion
2. De pa r t ment of To u rism Ge o gra p hy and Re c re a tion
3. De pa r t ment of Lo cal De ve lo p ment and Policy

III. In sti tu te of Re gio nal and Glo bal Stu dies
1. De pa r t ment of Ge o gra p hy of Afri ca, Asia and Oceania
2. De pa r t ment of Ge o gra p hy of La tin America
3. De pa r t ment of Glo bal Pro ces ses
4. De pa r t ment of De ve lo p ment Stu dies
    La bo ra to ry of Eco no mic De ve lo p ment
    La bo ra to ry of Po li ti cal Is su es
5. De pa r t ment of Re gio nal Ge o gra p hy

IV. Cha ir of Geo info r ma tion and Re mo te Sen sing 
V. Cha ir of Car to gra p hy
VI. Cha ir of Geo gra p hi cal and To u ring Edu ca tion 
VII. La bo ra to ry of Co m pu ter Edu ca tion
VIII.Ma so vian Geo gra p hi cal Cen tre (Field Sta tion in Mu rzy no wo)
IX. Li bra ry and Edi to rial Of fi ce

The Li bra ry of the Fa cu l ty of Ge o gra p hy and Re gio nal Stu dies is the la r gest among
all uni ve r si ty fa cu l ties. The col le c tion con ta ins over 300,000 ca ta lo gue items and the
nu m ber of its users va ries from 20,000 to 30,000 yearly.
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The edi to rial ac ti vi ty of the Fa cu l ty is very fru i t ful, it pu b li s hes “Pra ce i Stu dia
Geo gra fi cz ne” (“Stu dies in Ge o gra p hy”) which vo lu mes are mo st ly the ma tic and pre sent
the scien ti fic ou t put of the pa r ti cu lar re se arch are as at the Fa cu l ty. A fo re ign lan gu a ge
se ries „Mis cel la nea Geo gra p hi ca” sta r ted in 1984 and its bien nial vo lu mes are de di ca ted
to the con gres ses and re gio nal con fe ren ces of the In ter na tio nal Geo gra p hi cal Union.
Be si des, the Fa cu l ty pu b li s hes the se ries: “Afri ca na Bul le tin” (in En glish and French),
“Afry ka Azja Ame ry ka £aci ñ ska” (“Afri ca, Asia, La tin Ame ri ca”, pa r tial ly bi lin gu al),
„Ac tas Lati noame ri ca nas de Va r so via” (in Spa nish), and „Asia and Pacific Studies”
(in English).

The Edi to rial Of fi ce also pre pa res scien ti fic mo no graphs, te x t bo oks, ma nu als, and
va rio us brochures.

In 2006 the Fa cu l ty em p lo y ment was at 165 pe o p le, in clu ding 99 uni ve r si ty
te a chers, with 13 full pro fes sors and 26 as so cia te pro fes sors among them. 

In the aca de mic year 2006-2007 the co u r ses for the Bachelor’s and Master’s de gree
in ge o gra p hy and in spa tial ma na ge ment were pro vi ded both as ful l - ti me and par t - ti me
stu dies. The Fa cu l ty also pro vi des va rio us post -gra du a te stu dies and the do cto ral stu dies.
The lat ter cur ren t ly edu ca ting ap prox. 50 gra du a tes. The who le nu m ber of stu dents at the
Fa cu l ty of Geography and Regional Studies exceeds 1350.

The Fa cu l ty con ducts re se arch upon the stru c tu re and dy na mics of chan ges of the
na tu ral en vi ron ment; upon the so cio -eco no mic stru c tu res du ring the trans fo r ma tion
pe riod in Po land and in ot her co un tries; upon so cio -eco no mic chan ges in the La tin
Ame ri can, Afri can, and Asian co un tries and in the glo bal sca le; as well as upon
car to gra p hy, remote sensing, and geography didactics.  

An drzej Ri chling, In sty tut Ge o gra fii Fi zy cz nej, Uni we r sy tet Wa r sza wski,
ul. Kra ko wskie Prze d mieœcie 26/28, 00-927 Wa r sza wa,

e- ma il: a.ri chling@uw.edu.pl 
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