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JÓZEF BARBAG

1903–1982

Jó zef Bar bag uro dzi³ siê 9 kwie t nia w 1903 r. w Bro dach na Pod olu, tam te¿
uko ñ czy³ gi mna zjum. W la tach 1922–1927 stu dio wa³ ge o gra fiê na Wy dzia le
Nauk Fi lozofi cz nych Uni wer sy te tu Jana Ka zi mie rza we Lwo wie. Pra cê dy -
plo mow¹ pisa³ pod kie run kiem prof. Twar do wskie go. Po uko ñ cze niu stu diów 
pra co wa³ jako na uczy ciel ge o gra fii w szko³ach œred nich w Ra do m sku, Miê -
dzy rze czu Pod la skim i Rów nem.

Po za ko ñ cze niu wo j ny po dej mu je pra cê nauko wo- dy da ktyczn¹ w wy ¿ -
szych ucze l niach Wa r sza wy. Od 1946 r. pra cu je w Szko le G³ów nej S³u¿by
Za gra ni cz nej, gdzie w la tach 1947–1952 pe³ni fun kcjê kie ro w ni ka Ka te dry
Ge o gra fii Po li ty cz nej. W roku 1953 po dej mu je pra cê w Ka te drze Ge o gra fii
Re gio na l nej Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Sto pieñ do kto ra na da no Mu na
Uni wer sy te cie £ódz kim w 1964 r. na pod sta wie roz pra wy pt. Kszta³to wa nie
siê gra nic po li ty cz nych oraz in te gra cji i dez in te gra cji pa ñ stwa w la tach
1900–1962. Pro mo to rem pra cy do kto r skiej by³ prof. Jan Dy lik, a re cen zen ta -
mi pro fe so ro wie: Bo les³aw Ol sze wicz, Ma ria Kie³cze wska -Za le ska i Sta -
nis³aw Le sz czy cki. W 1955 r. uzy sku je tytu³ do cen ta, a w 1968 – pro fe so ra
nad zwy czaj ne go nauk przy rod ni czych na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim.

Spe cja l no œci¹ na ukow¹ Pro fe so ra by³a ge o gra fia re gio na l na i ge o gra fia
po li ty cz na. Wie le uczy ni³ dla na da nia od po wied nie go pre sti ¿u tym dys cy p li -
nom, sta ra³ siê o w³aœci we mie j s ce dla nich w pro gra mach szko l nych i stu -
diów uni wer syte c kich.

W cza sie bli sko trzy dzie stole t niej dzia³al no œci w Uni wer sy te cie Wa r sza w -
skim Pro fe sor Jó zef Bar bag po³o¿y³ szcze gó l ne zas³ugi w za kre sie uru cho mie nia
i pio nie r skie go roz wo ju pro ble ma ty ki ge o gra fii po li ty cz nej. Za jê cia dy da kty cz ne
z tej dzie dzi ny, za pocz¹tko wa ne przez Pro fe so ra w In sty tu cie Geo gra fi cz nym
UW, zo sta³y na stê p nie wpro wa dzo ne w wie lu oœro d kach geo gra fi cz nych.

Prof. Jó zef Bar bag na pi sa³ wie le prac z dzie dzi ny ge o gra fii po li ty cz nej,
któ re zy ska³y uz na nie czy te l ni ków w kra ju i za gra nic¹. Nie któ re z nich
t³uma czo ne by³y na jê zy ki obce (m.in. je dy ny po II po wo j nie œwia to wej pod -
rê cz nik aka de mi cki z dzie dzi ny ge o gra fii po li ty cz nej Jego au to r stwa zo sta³
prze³o¿o ny na jê zyk ro sy j ski).

Pro fe sor Bar bag wniós³ rów nie¿ wie l ki wk³ad w roz wój ge o gra fii re gio -
na l nej œwia ta. Jest au to rem wie lu mo no gra fii, pod rê cz ni ków i ar ty ku³ów z tej



dzie dzi ny. By³ ta k ¿e re da kto rem i wspó³au to rem II tomu Ge o gra fii Po -
wszech nej, wy da nej przez PWN w 1963 r.

Przez sze reg lat Pro fe sor by³ re da kto rem na cze l nym cza so pi s ma dla na -
uczy cie li „Ge o gra fia w Szko le”. Do³o¿y³ wie lu sta rañ o na le ¿y ty po ziom na -
uko wy i edy to r ski tego pi s ma.

Przegl¹daj¹c bi b lio gra fiê Pro fe so ra zna j dzie my tam rów nie¿ t³uma cze nia 
wie lu cen nych po zy cji z za gra ni cz nej li te ra tu ry geo gra fi cz nej, m.in. t³uma -
cze nie wy da nej pod egid¹ UNESCO pra cy z za kre su me to dy ki na ucza nia ge -
o gra fii – „O na ucza niu ge o gra fii”. 

Pro fe sor Bar bag lubi³ pra cê pe da go giczn¹ – by³ do brym na uczy cie lem.
Wy ni ka³o to rów nie¿ z tego, ¿e po sia da³ wielk¹ wie dzê i ogro m ne do œwia d -
cze nie peda go gi cz ne, jak i z tego, ¿e lubi³ m³od zie¿. Dba³ o to, aby Jego ucz -
nio wie umie li pa trzeæ, do strze gaæ i ro zu mieæ ota czaj¹cy œwiat. W kon ta ktach
z lu dŸ mi ce cho wa³a Go to le ran cja i ¿y cz li woœæ.

Przez ca³y okres pra cy nauko wo-dy dakty cz nej Pro fe sor Bar bag œci œle
wspó³pra co wa³ z re so r tem oœwia ty, g³ów nie w za kre sie kszta³to wa nia pro gra -
mów na uczania ge o gra fii w szko³ach oraz kszta³ce nia na uczy cie li. Pe³ni³ funk -
cje dy re kto ra Depa r ta men tu Pro gra mów i Pod rê cz ni ków, po tem Depa r ta men -
tu Oœwia ty Do ros³ych w Mi ni ste r stwie Oœwia ty. By³ wspó³twórc¹ Oli m pia dy
Geo gra fi cz nej dla m³od zie ¿y szko l nej. Wspó³pra co wa³ te¿ akty w nie z Pol -
skim Ko mi te tem UNESCO w spra wach re wi zji tre œci pod rê cz ni ków szko l -
nych w PRL i RFN.

By³ cz³on kiem wie lu ko mi te tów na uko wych Pol skiej Aka de mii Nauk.
W la tach 1962–1968 pia sto wa³ fun kcjê za stê pcy se kre ta rza na uko we go Wy -
dzia³u III – Nauk Matema tyczno -Fizy cz nych, Che mi cz nych i Geologi czno -
-Ge ografi cz nych PAN.

Pro fe sor Bar bag zna ny by³ sze ro ko za gra nic¹. Bra³ udzia³ w wie lu kon -
gre sach, sym po zjach i kon fe ren cjach. Bywa³ za pra sza ny jako wyk³ado w ca do 
oœro d ków geo gra fi cz nych wy ¿szych ucze l ni Eu ro py i Ame ry ki. By³ cz³on -
kiem Ko mi sji Me to do lo gii i Na ucza nia Ge o gra fii przy Miê dzy naro do wej
Unii Geo gra fi cz nej.

Za li cz ne zas³ugi w pra cy na uko wej i dy da kty cz nej Pro fe sor zo sta³ od -
zna czo ny Krzy ¿em Ofi ce r skim i Ko man do r skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski,
Z³otym Krzy ¿em Zas³ugi, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej i li cz ny mi
in ny mi od zna cze nia mi pa ñ stwo wy mi, re sor to wy mi, a ta k ¿e za gra nicz ny mi.
Pro fe sor Jó zef Bar bag zmar³ 19 cze r w ca 1982 r. w Wa r sza wie.

DZIA£AL NOŒÆ NA UKO WA

Spe cja l no œci¹ na ukow¹ Pro fe so ra by³ swo i sty try p tyk za gad nieñ geo gra -
fi cz nych: ge o gra fia po li ty cz na, ge o gra fia re gio na l na i dy da kty ka ge o gra fii za -
rów no szkolnej, jak i akademickiej.
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Œmia³o mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e by³ pio nie rem pol skiej po wo jen nej ge o gra fii 
po li ty cz nej. Nie by³o to za da nie ³atwe. Pra kty cz nie do lat 70. ubieg³ego ju¿ wie -
ku ge o gra fia po li ty cz na uto ¿ sa mia na by³a z ge o po li tyk¹, st¹d wie lu jej prze ciw -
ni ków zna laz³o siê w gro nie ów cze s nych na uko w ców. Ko le j ny pro blem to „po -
ty cz ki” z wszechw³adn¹ wów czas cen zur¹. W³adze oba wia³y siê, ¿e ge o gra fia
po li ty cz na mo¿e mieæ od mien ne spo strze ¿e nia ni¿ obo wi¹zuj¹ca wów czas „je -
dy nie s³usz na” ide o lo gia. We wstê pie do pie r wsze go po wo jen ne go pod rê cz ni -
ka ge o gra fii po li ty cz nej (Ge o gra fia po li ty cz na ogó l na, PWN 1974) Pro fe sor
pisa³: Dy na mi cz ny roz wój dys cy p lin geo gra fi cz nych w Pol sce Lu do wej nie
obj¹³ w do sta te cz nym sto p niu ge o gra fii po li ty cz nej, zw³asz cza ogó l nej. Trud no
wyt³uma czyæ i po go dziæ siê z fa ktem za nie dba nia tej dys cy p li ny, je ¿e li zwa ¿y my, 
jak do nios³¹ rolê we wspó³cze s nym ¿y ciu od gry wa œwia do moœæ spo³ecz na i jak
bar dzo po¿¹dane jest mo ¿ li wie wszech stron ne oœwie t le nie zja wisk po li ty cz no -
-spo³ecz nych, a wiêc ta k ¿e ich prze strzen ne go usy tu o wa nia i œro do wi ska geo -
gra ficz ne go, w któ rym siê roz gry waj¹. Swo je no wa to r skie opra co wa nie Pro fe -
sor skro m nie na zwa³ „prób¹ wype³nie nia tej luki”.

Au tor, zdaj¹c so bie spra wê, ¿e bê dzie mia³ wie lu ad wer sa rzy, za zna czy³, ¿e 
nie któ re pogl¹dy przed sta wio ne w Ge o gra fii po li ty cz nej maj¹ cha ra kter dys ku -
sy j ny. Zga dzaj¹c siê z tym stwier dze niem, na le ¿y pod kre œliæ, ¿e w³aœ nie to
przy czy ni³o siê do o¿y wie nia wy mia ny pogl¹dów i na si le nia ba dañ z za kre su
ge o gra fii po li ty cz nej. Jako su kces au to ra wspo mnia ne go pod rê cz ni ka na le ¿y
uz naæ przet³uma cze nie go na jê zyk ro sy j ski. Jest to zas³uga wy wa ¿o nych ocen
i sza cun ku dla ró ¿ nych ujêæ ba da w czych. Po twier dze niem tej opi nii mo¿e byæ
fakt t³uma cze nia na jê zyk nie mie cki wie lu ar ty ku³ów Pro fe so ra, któ re uka zy -
wa³y siê w nie zmie nio nej fo r mie, za rów no w NRD, jak i Re pu b li ce Fe de ra l nej
Nie miec. Mo ¿ na to oce niæ jako ewe ne ment w na ukach zwi¹za nych z po li tyk¹.
Ar ty ku³y Pro fe so ra z za kre su ge o gra fii po li ty cz nej do ty czy³y naj czê œciej pro -
ble mów teo re ty cz nych i meto dolo gi cz nych, za gad nieñ gra nic po li ty cz nych
oraz pañstw jako przed mio tu ba dañ tej dzie dzi ny ge o gra fii.

Pro fe sor Jó zef Bar bag wniós³ rów nie¿ wie l ki wk³ad w roz wój ge o gra fii
re gio na l nej œwia ta. Do ro bek na uko wy obe j mu je tu za rów no pra ce z za kre su
me to do lo gii, jak i ob sze r ne mo no gra fie o ró ¿ nym za kre sie tery to ria l nym.
Wy mie niæ tu mo ¿ na opra co wa nie kon ce pcji i re da kcjê na ukow¹ jed ne go
z pie r wszych po wo jen nych pod rê cz ni ków Ge o gra fia œwia ta. Za chê ci³ wów -
czas do wspó³pra cy wszy stkich pra co w ni ków Zak³adu Ge o gra fii Re gio na l nej
i Po li ty cz nej, któ rym kie ro wa³ przez sze reg lat. Sa mo dzie l nie przy go to wa³
ob sze r ne opra co wa nie Ge o gra fia go spo dar ki œwia ta, mo no gra fie Sta nów
Zjed no czo nych Ame ry ki i Wie l kiej Bry ta nii.

Pro fe sor Bar bag by³ jed nym z ani ma to rów przy go to wa nia monu men tal -
ne go dzie³a Ge o gra fia Po wszech na, któ rej tomy su kce sy w nie uka zy wa³y siê
w la tach 60. XX wie ku. By³ re da kto rem i wspó³au to rem dru gie go tomu. Jego
tytu³ to „Cz³owiek i jego dzia³al noœæ go spo da r cza”. Zna laz³y siê tu dwa roz -
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dzia³y od zwie rcie d laj¹ce g³ówne zain tere so wa nia ba da w cze Pro fe so ra:
Cz³owiek a œro do wi sko geo gra fi cz ne oraz Zmia ny mapy po li ty cz nej œwia ta.
W pie r wszym z nich uka za³ ró ¿ no rod noœæ re la cji cz³owiek -œro do wi sko. By³
szcze gó l nie wy czu lo ny na kwe stie ra cjo nal ne go go spo daro wa nia za so ba mi
przy ro dy i jej ochro nê. W za ko ñ cze niu opra co wa nia zna j du je my s³owa, ja k ¿e
aktu a l ne rów nie¿ po up³ywie nie mal pó³ wie ku: fa kty œwiadcz¹ o po trze bie
zre wi do wa nia doty ch cza sowe go, nie fra sob liwe go lub czê sto lek komy œl ne go
sto sun ku spo³ecze ñ stwa do przy ro dy i jej za so bów. Je ¿e li Zie mia nie ma staæ
siê – jak prze strze gaj¹ nie któ rzy pi sa rze – „ob ra bo wan¹”, czy „oska l po -
wan¹” pla net¹, ko nie cz ne jest, w wa run kach co raz wiê ksze go roz wo ju te ch ni -
ki i si³ wy twó r czych oraz szy b kie go wzro stu lud no œci, spe cja l ne pra wo da w -
stwo na ro do we i miê dzy naro do we w spra wie ochro ny przy ro dy. Na le ¿y do -
daæ, ¿e pra wo da w stwo miê dzy naro do we – w wa run kach ów cze s nych po -
dzia³ów po li ty cz nych œwia ta i w do bie has³a o „uja rz mia niu przy ro dy” – pra k -
ty cz nie nie istnia³o.

Wie le uwa gi Pro fe sor Bar bag po œwiê ca³ dy da kty ce szko l nej i aka de mi c kiej.
Na pi sa³ wie le ar ty ku³ów na ten te mat. Przet³uma czy³ sze reg pu b li ka cji z za kre su
me to dy ki na ucza nia ge o gra fii, miê dzy in ny mi ksi¹¿kê O na ucza niu ge o gra fii,
wy dan¹ w jê zy ku an gie l skim pod egid¹ UNESCO. Na pi sa³ te¿ wie le pod rê cz ni -
ków szko l nych z za kre su ge o gra fii. Inne re cen zo wa³ dla wy da w nictw.

DZIA£AL NOŒÆ DY DA KTY CZ NA

Pro fe sor Jó zef Bar bag by³ do sko na³ym dy da kty kiem – lubi³ pra cê pe da -
go giczn¹. Roz pocz¹³ j¹ bez po œred nio po uko ñ cze niu stu diów jako na uczy ciel
ge o gra fii w szko³ach œred nich w Rów nem, Miê dzy rze czu Pod la skim i Ra dom -
sku. By³ en tu zjast¹ za jêæ w te re nie – nie zwy kle atra kcy j nych dla m³od zie ¿y.
Or ga ni zo wa³ np. wy cie cz ki na ³y¿wach po za ma rz niê tych rze kach, wy cie cz ki
pie sze i ro we ro we. M³od szych pro wa dzi³ w bli ¿ sze oko li ce szko³y, dla sta r -
szych or ga ni zo wa³ wy cie cz ki po kraju.

Po za ko ñ cze niu wo j ny po dej mu je pra cê na ukow¹ w wy ¿szych ucze l -
niach Wa r sza wy. Od pocz¹tku lat 50. by³ zwi¹zany z Uni wer sy te tem Wa r szaw -
skim. By³ kie ro w ni kiem pocz¹tko wo Ka te dry Ge o gra fii Re gio na l nej, a pó Ÿ -
niej, po zmia nach orga niza cy j nych, kie ro wa³ Zak³adem Ge o gra fii Re gio na l -
nej i Po li ty cz nej. Zgod nie ze swo i mi zain tere sowa nia mi pro wa dzi³ wyk³ady
z ge o gra fii re gio na l nej œwia ta i ge o gra fii po li ty cz nej. By³y one wy so ko oce -
nia ne przez m³od zie¿ aka de mick¹. Komu nika ty w ny jê zyk, piê k na pol szczy z -
na i wspa nia³e, ba r w ne prze Ÿro cza – to wszy stko za pa miê ta³a wiê kszoœæ
s³ucha czy. Pod kie run kiem Pro fe so ra po wsta³o wie le prac do kto r skich i ma gi -
ste r skich. Te ma ty ki prac ni g dy nie na rzu ca³ – pro po no wa³, za le ca³ przed miot
ba dañ, a tytu³ pra cy cie r p li wie uz gad nia³ z jej przysz³ym au to rem. W tro s ce
o wy so ki po ziom wszy stkich za jêæ dy da kty cz nych ho spi to wa³ pro wa dzo ne
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æwi cze nia i pro se mi na ria. M³od szym pra co w ni kom udzie la³, jak zwy kle
w ¿y cz li wym to nie, bez cen nych po rad dy da kty cz nych. Za jê cia dy da kty cz ne
pro wa dzi³ nie ty l ko na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim. Wyk³ada³ w la tach
1946–1952 w Szko le G³ów nej S³u¿by Za gra ni cz nej i na li cz nych ku r sach do -
kszta³caj¹cych dla na uczy cie li.

By³ wyk³adowc¹ lu bia nym i ce nio nym przez stu den tów, mimo ¿e nie to -
le ruj¹cym naj mnie j szych prze ja wów nie ucz ci wo œci, jak np. œci¹ga nia na eg -
za mi nach. Pi sa ne pod kie run kiem Pro fe so ra pra ce dy p lo mo we mu sia³y re pre -
zen to waæ wy so ki po ziom na uko wy. Zwra ca³ uwa gê, by mapy w nich za mie -
sz cza ne by³y zgod ne z za sa da mi sztu ki kar to gra ficz nej. W In sty tu cie Geo gra -
fi cz nym UW wy pro mo wa³ trzech do kto rów. 

DZIA£AL NOŒÆ ORGA NIZA CY J NA

Pro fe sor Jó zef Bar bag pia sto wa³ li cz ne fun kcje i pro wa dzi³ ró ¿ no rodn¹
dzia ³al noœæ or ga ni za cyjn¹. Dzia³a³ te¿ w or ga ni za cjach miê dzyna ro do wych. By³
cz³on kiem i akty w nym dzia³aczem Ko mi sji Me to do lo gii i Na ucza nia Ge o gra fii
przy Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej. W Mi ni ste r stwie Oœwia ty pe³ni³
przez ki l ka lat fun kcjê dy re kto ra Depa r ta men tu Pro gra mów i Pod rê cz ni ków,
pó Ÿ niej Depa r ta men tu Oœwia ty Do ros³ych. Akty w nie pra co wa³ w stru ktu rach
Pol skiej Aka de mii Nauk. Przez sie dem lat by³ za stêpc¹ se kre ta rza na uko we go
Wy dzia³u III.

Mimo akty w nej pra cy na ucze l ni w da l szym ci¹gu za j mo wa³ siê prac¹
zwi¹zan¹ z dy da ktyk¹ szkoln¹. Przez sze reg lat by³ re da kto rem mie siê cz ni ka
„Ge o gra fia w Szko le”. Dba³ o wy so ki po ziom mery to ry cz ny tego pi s ma, wy -
pra co wa³ op ty maln¹ stru ktu rê jego tre œci tak, aby by³a istotn¹ po moc¹ dla na -
uczy cie li. W „Ge o gra fii w Szko le” za mie sz cza li swo je pu b li ka cje nie ty l ko
wy bi t ni na uko w cy. Pro fe sor czê sto od da wa³ g³os nauczy cielom -pra kty kom,
aby dzie li li siê swo i mi spo strze ¿e nia mi i uwa ga mi z za kre su dy da kty ki ge o -
gra fii. Z prac¹ re da kcyjn¹ ³¹czy³ dzia³al noœæ or ga ni za cyjn¹ zwi¹zan¹ z Oli m -
piad¹ Ge o gra ficzn¹ dla m³od zie ¿y szko l nej.

Ró ¿ no rod na by³a dzia³al noœæ Pro fe so ra na fo rum miê dzy naro do wym.
U³atwia³a j¹ do sko na³a zna jo moœæ ki l ku jê zy ków ob cych. Bra³ udzia³ w pra -
cach ko mi sji uz gad niaj¹cej treœæ pod rê cz ni ków szko l nych uka zuj¹cych siê
w Po l s ce i RFN. By³a to dzia³al noœæ wy ma gaj¹ca za rów no wie dzy mery to ry -
cz nej, jak zrê cz nej dy p lo ma cji. Pro fe sor akty w nie wspó³pra co wa³ z Pol skim
Ko mi te tem UNESCO. By³ za pra sza ny jako wyk³ado w ca do oœro d ków uni -
wer syte c kich za rów no pañstw socja li sty cz nych, jak i Eu ro py Za chod niej,
Sta nów Zjed no czo nych i Ka na dy. W tym osta t nim kra ju (np. w Qu e bec) po -
dziw stu den tów bu dzi³o py ta nie, czy ¿ycz¹ so bie wyk³adu w jê zy ku an gie l -
skim czy fran cu skim. Wszy stkie po by ty za gra ni cz ne by³y dla Pro fe so ra
okazj¹ do zdo by wa nia in fo r ma cji o pro gra mach nauczania.
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Utra pie niem Pro fe so ra by³y li cz ne te le fo ny z re da kcji cza so pism, ra dia
lub te le wi zji z proœb¹ o wy ja œ nie nie ró ¿ nych pro ble mów geo gra fi cz nych od -
no œ nie do na zew ni c twa geo gra ficz ne go lub lo ka li za cji obie któw geo gra fi cz -
nych. Przy j mo wa³ je jed nak ze zro zu mie niem i ¿y cz li wo œci¹.

Ste fan Ka³uski
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1965, Ve ran de run genin der Bevol kerung s stru ktur Po lens, Wien.
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1966, Re da k cja. Me to dy ka na ucza nia ge o gra fii, pra ca zbio ro wa, Wa r sza wa.
1966, Ge o gra fia Pol ski. Kla sa X, Wa r sza wa (wspó l nie z M. Ja ni sze wskim).
1967, Sta ny Zjed no czo ne, Wa r sza wa (wspó l nie z R. Ga lo nem).
1968, Ge o gra fia Pol ski, Wa r sza wa (wspó l nie z A. Dy li kow¹).
1969, The co m p lex pro du c tion in dex as a me ans of ap pra i sing the rate of eco no mic

growth, Wa r sza wa.
1970, Iskier prze wod nik po sto li cach œwia ta, Wyd. Iskry, Wa r sza wa.
1970, O na ucza niu ge o gra fii, Wa r sza wa.
1970, Kra je „Trze cie go Œwia ta” w ob li czu re wo lu cji nauko wo-te chni cz nej, Wa r sza wa.
1971, Za rys ge o gra fii po li ty cz nej, Wa r sza wa.
1971, Or ga ni za cja go spo da r cza stru ktu ry prze strzen nej w Kra jach Trze cie go Œwia ta

w o b li czu re wo lu cji nauko wo-te chni cz nej, Pra ga.
1971, Ge o gra fia go spo da r cza œwia ta dla kla sy II li ce um ogó l no kszta³c¹cego, Wa r sza wa.
1971, Ge o gra fia œwia ta, Wa r sza wa.
1974, Ge o gra fia go spo da r cza œwia ta dla kla sy II li ce um ogó l no kszta³c¹cego, wyd. 4,

Wa r sza wa (wspó l nie z J. Œli wi ñ skim). 
1974, Ge o gra fia eko no mi cz na Sta nów Zjed no czo nych i Ka na dy, PWE, Wa r sza wa.
1974, Ge o gra fia po li ty cz na ogó l na, PWN, Wa r sza wa.
1974, Me to dy ka na ucza nia ge o gra fii, wyd. 2 zmie nio ne, Wa r sza wa.
1974, Iskier prze wod nik – pa no ra ma œwia ta, Wyd. Iskry, Wa r sza wa.
1975, Re da k cja. Ge o gra fia œwia ta, wyd. 2, WSiP, Wa r sza wa.
1975, Die Ge o gra p hie im Pol ni s chen Schu l sp ten, Brun s chwe ig.
1976, Wie l ka Bry ta nia, PWN, Wa r sza wa.
1978, Iskier prze wod nik – pa no ra ma œwia ta, Wyd. Iskry, Wa r sza wa.
1978, Ge o gra fia po li ty cz na ogó l na, PWN, Wa r sza wa.
1980, Ge o gra fia go spo da r cza œwia ta dla kla sy II li ce um ogó l no kszta³c¹cego, wyd. 4,

Wa r sza wa.
1982, Ge o gra fia eko no mi cz na Sta nów Zjed no czo nych i Ka na dy, wyd. 2 uzu pe³nio ne,

Wa r sza wa.
1984, Ge o gra fia go spo dar ki œwia ta, PWN, Wa r sza wa.

Sum ma ry

Jó zef Bar bag was born on 9 April 1903, in Pod olia. In 1922–1927 he stu died
ge o gra p hy at the John Ca si mir Uni ve r si ty in Lviv. Af ter gra du a tion he ta ught at se ve ral
se con da ry scho ols and in 1953 took a post at the In sti tu te of Ge o gra p hy of the Uni ve r si ty
of Wa r saw whe re in 1968 he ob ta i ned pro fes sor s hip. His spe cia l ties were the re gio nal
and the po li ti cal ge o gra p hy and in the se fields he pu b li s hed nu me ro us pa pers that ga i ned
him in ter na tio nal re spect. He was the au t hor of the first post -war te x t bo ok of the po li ti cal
ge o gra p hy and he wrote many monographs, textbooks, and articles on the regional
geography of the world.
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For many ye ars he was the edi tor -in - chief of the pe rio di cal for te a chers „Geografia
w Szkole” and was a co - fo un der of the Geo gra p hi cal Oly m piad for scho ol te e na gers.
He held re spon si b le po si tions in the Mi ni stry of Edu ca tion and co o pe ra ted with the Po lish 
of fi ce of UNESCO. He was well known ab ro ad: he par ti ci pa ted in nu me ro us con fe ren ces
and was in vi ted to le c tu re at Eu ro pe an and Ame ri can uni ve r si ties. He was ac ti ve in the
Com mis sion for Geo gra p hi cal Edu ca tion and Met ho do lo gy at the In ter na tio nal
Ge o gra p hic Union and he was de co ra ted, among the ot hers, with the Commander’s and
Officer’s Cross of Polonia Restituta and with many foreign orders for his scientific and
didactic output. 

Pro fes sor Jó zef Bar bag died on 19 June 1982, in Wa r saw.

Ste fan Ka³uski, In sty tut Stu diów Re gio na l nych i Glo ba l nych,
Uni we r sy tet Wa r sza wski, ul. Kra ko wskie Przed mie œcie 26/28, 00-927 Wa r sza wa,

e- ma il: s.ka lu ski@uw.edu.pl
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