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Bo g dan Za bo r ski, syn Jó ze fa i Ma rii z Ma je wskich, uro dzi³ siê w Wa r sza wie
5 kwie t nia 1901 r. Oj ciec by³ in ¿y nie rem ko le jo wym, a ma t ka siostr¹ pro fe so -
ra ar che o lo gii na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, a za ra zem zdo l ne go przed siê -
biorcy – Era z ma Ma je wskie go. Naj pierw uczy³ siê w domu na tzw. „ko m p le -
tach”, a od 4 kla sy w wa r sza wskim gi mna zjum im. Emi lia na Kono p czy ñ skie go
(od 1919 r. im. Ada ma Mi c kie wi cza). Nowy gmach gi mna zjum, od da ny do
u¿y t ku w 1913 r. by³ jed nym z najno woczeœ nie j szych w Wa r sza wie, wy po sa -
¿o ny m.in. w spe cjaln¹ „salê ge o gra f ji i ge o lo g ji”. Gi mna zjum to uko ñ czy li
m.in. Ste fan Sta rzy ñ ski i Jan Nowak -Je ziora ñ ski. Zain tere so wa nia geo gra fi -
cz ne u Bo g da na Za bo r skie go w wie ku ki l ku na stu lat zo sta³y roz bu dzo ne
zmia na mi mapy po li ty cz nej Eu ro py po wo j nach ba³ka ñ skich (Za bo r s cy,
1993). Ge o gra fii uczy³ Go Pawe³ So s no wski, oj ciec pro fe so ra Poli te ch ni ki
Wa r sza wskiej – Oska ra So s no wskie go, za³o¿y cie la Sto wa rzy sze nia Ur ba ni -
stów Pol skich. Po uzy ska niu œwia de c twa ma tu ral ne go w cze r w cu 1919 r. roz -
pocz¹³ stu dia na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim jako s³uchacz se kcji matema -
tyczno- przyrod ni czej na Wy dzia le Filo zo fi cz nym.

Na uka, za rów no w gi mna zjum, jak i na uni wer sy te cie prze bie ga³a  w nie -
spo ko j nych cza sach. W li pcu 1920 r. m³ody cz³owiek wst¹pi³ jako ocho t nik
do Wo j sko we go Obo zu Aka demi c kie go w Rem be r to wie, gdzie przy dzie lo no
Go do jed no stki ar ty le rii w Wa r sza wie. Zwo l nio ny w li sto pa dzie uda³ siê na
parê tygo d ni do po wia tu raci bo r skie go na Gó r nym Œl¹sku, gdzie ucze st ni czy³
w przy goto wy wa niu ple bi s cy tu. Po wró ci³ na stu dia w 1921 r., gdy po raz pie r -
wszy wy kry sta lizo wa³a siê gru pa 12 stu den tów, któ ra wy bra³a ge o gra fiê jako
g³ówny kie ru nek studiów.

Bo g dan Za bo r ski uczê sz cza³ na wyk³ady z nauk przy rod ni czych. Czte -
rech – spo œród  jego wyk³ado w ców by³o re kto ra mi Uni wer sy te tu Wa r sza w -
skie go: Sta nis³aw Thu gutt – mi ne ra log (ku ra tor Zak³adu Geo gra ficz ne go UW 
w la tach 1919–1920), Bo les³aw Hry nie wie cki – bio log, Jan £uka sze wicz –
lo gik, Ste fan Pie ñ ko wski – fi zyk. Naj si l niej by³ jed nak zwi¹zany z ge o gra fi¹,
bo wiem w³aœ nie w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go,
je sz cze jako stu dent ucze st ni czy³ w pra cach ba da w czych, opu b li ko wa³ pie r -
wsze 3 pra ce  i udzie la³ siê w na uko wych ko³ach stu den c kich. 



Bo g dan Za bo r ski ucze st ni czy³ w ba da niach geomo rfolo gi cz nych i hy dro -
logi cz nych  kie ro wa nych przez pro fe so ra Sta nis³awa Len ce wi cza. Se zo ny le t -
nie w la tach 1922–1927 po œwiê ca³ g³ów nie na pra cê te re now¹, któ ra oka za³a
siê przy nieœæ ob fi ty ma te ria³ wy ko rzy sta ny za rów no w pra cy doktorskiej, jak
i roz pra wie habilitacyjnej.

Sy stem ma gi ste r ski na stu diach wpro wa dzo no do pie ro w 1926 r., wiêc
Za bo r ski przy go to wy wa³ pra cê dy p lo mow¹ upra w niaj¹c¹ do uzy ska nia sto p -
nia do kto ra. Roz pra wa na  te mat osad ni c twa wie j skie go w Pol sce zo sta³a
z³o¿o na u pro mo to ra je sie ni¹ 1924 r. Po zda niu ri go ro sum „ma³ego” i „du ¿e -
go”  z wy ni kiem ce luj¹cym zo sta³ 13 ma r ca 1925 r. pro mo wa ny przez pro fe -
so ra Sta nis³awa Len ce wi cza na do kto ra fi lo zo fii na pod sta wie roz pra wy
pt. O kszta³tach wsi w Pol sce i ich roz mie sz cze niu. Pra ca ta zo sta³a opub li ko -
wa na przez Polsk¹ Aka de miê Umie jê t no œci w Kra ko wie w 1926 r. O wa r to œci
na uko wej pra cy do kto r skiej œwia d czy szy b kie wy da nie jej w jê zy ku nie mie c -
kim w 1930 r. Do pra cy tej odwo³ywa no siê je sz cze w la tach 60. ubieg³ego
wie ku w trakcie zajêæ kursowych z geografii osadnictwa w Instytucie
Geograficznym UW, czego doœwiadczy³ osobiœcie autor bio gra mu.

Pro fe sor Sta nis³aw Len ce wicz za trud ni³ m³od ego ba da cza. Od 1 maja
1924 r. do 30 wrze œ nia 1927 r. (z krótk¹ przerw¹ w 1924 r.) B. Za bo r ski pra co -
wa³ na eta cie asy sten ta w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UW. Pro wa dzi³ w tym
cza sie ba da nia rze Ÿ by polo do w co wej Pol ski (Ma zo wsze, Pod la sie, Po mo rze), 
ale zain tere so wa nie osad ni c twem i pro ble ma tyk¹ na ro do wo œciow¹ sk³oni³y
Go  po do kto ra cie do samo dzie l ne go studiowania historii i etnografii na UW
(1925–1927).

W la tach 1927–1928 odby³ s³u¿bê wo j skow¹. Uko ñ czy³ Szko³ê Pod -
chor¹¿ych Ar ty le rii we W³od zi mie rzu i zo sta³ przy dzie lo ny do 1 Pu³ku Ar ty -
le rii Naj ciê ¿ szej w Wa r sza wie. Zwo l nio ny ze s³u¿by we wrze œ niu 1928 r.
pod po ru cz nik  pod chor¹¿y ar ty le rii wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿e ñ ski z Mari¹
P³oñsk¹, córk¹ no ta riu sza z Ko l na, stu dentk¹ ge o gra fii. M³oda para mia³a
wspa nia³¹ pod ró¿ po œlubn¹, bo wiem dr Za bo r ski, dziê ki wspa r ciu pro fe so ra
Len ce wi cza otrzy ma³ sty pen dium Fun du szu Ku l tu ry Na ro do wej na po dyp lo -
mo we stu dia do sko nal¹ce w za kre sie antro poge o gra fii w Nie mczech i we
Fran cji. W cza sie pod ró ¿y na uko wej mia³ mo ¿ noœæ spo t kaæ siê z najwy bit -
niej szy mi ge o gra fa mi w tych kra jach. W Nie mczech byli to: Otto Schlütter
(Hal le), Ro bert Gran d mann (Er lan gen), Nor bert Krebs (Be r lin), Erich von
Dry ga l ski i Karl Haushoffer (Monachium), a w Pary¿u prof. prof. Emmanuel
de Martonne, Albert Demangeon oraz Jean Bruhnes.

Ba da nia pro wa dzo ne na Pod la siu w la tach 1922–1927 sta³y siê pod staw¹
do na pi sa nia roz pra wy habi lita cy j nej pt. Stu dium nad mo r fo lo gi¹ dy lu wium 
Pod la sia i te re nów s¹sied nich, któ ra zo sta³a opub li ko wa na w 1927 r.
w „Przegl¹dzie Geo gra fi cz nym”. Ko lo k wium habi lita cy j ne odby³o siê na Uni -
wer sy te cie Ja giel lo ñ skim w Kra ko wie w 1930 r. Re cen zen ta mi roz pra wy habi -
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lita cy j nej i do ro b ku na uko we go byli profesorowie Je rzy Smo le ñ ski, Jan No -
wak, Sta nis³aw By stroñ. W ko ñ cu cze r w ca 1930 r. Rada Wy dzia³u Filo zofi cz -
ne go Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go przy jê³a roz pra wê ha bi li ta cyjn¹ jed no my œl -
nie, a w paŸ dzie r ni ku udzie li³a habi li tan to wi ve niam le gen di (pra wo wyk³ada -
nia na uni wer sy te cie) z za kre su ge o gra fii. Pod czas ko lo k wium od po wia da³ na
py ta nia do tycz¹ce prac Gran d man na i Schlüttera na te mat osad ni c twa hi sto -
rycz ne go, me tody pun kto wej w ka r to gra fii demo gra fi cz nej, roli m³odych ru -
chów te kto ni cz nych w mo r fo lo gii œro do wi ska Po wi œla i Pod la sia, kie runków
ge o gra fii miast w Nie mczech, oraz kry ty ki me tod ba da w czych i wy ni ków ty ch -
¿e pol skie go dy lu wium gla cja l ne go. Wy nik ko lo k wium okre œlo no jako za do -
wa l niaj¹cy. Za da ne py ta nia spra wi³yby niew¹tpli wie trud no œci wspó³cze s nym,
bar dziej wyspe cjali zo wa nym kan dy da tom do sto p nia do kto ra habi lito wa ne go
z za kre su ge o gra fii. Wyk³ad habi lita cy j ny Za bo r skie go od po wia da³ w za sa dzie
tre œci jego roz pra wy Rola Pod la sia jak osi dy lu wium Pol ski, co od bie ga od
wspó³cze s nych za le ceñ Cen tra l nej Ko mi sji w tej spra wie. Wyk³ad uz na no za
czy ni¹cy za doœæ w zu pe³no œci wy ma ga niom.

Do ro bek Bo g da na Za bo r skie go spo t ka³ siê z uz na niem ge o gra fów naj sta r -
sze go  oœro d ka geo gra ficz ne go w Pol sce. Na pro œbê pro fe so ra Je rze go Smo le ñ -
skie go m³ody ha bi li tant obj¹³ Se mi na rium Ge o gra fii Fi zy cz nej na UJ (po zo sta -
wa³o nie ob sa dzo ne po œmie r ci prof. L. Sa wi c kie go) na sta no wi sku za stê pcy
pro fe so ra od 1 paŸ dzie r ni ka 1930 r. Asy sten tem by³ pó Ÿ nie j szy pro fe sor UJ
– Jó zef Sza fla r ski. Bo g dan Za bo r ski  pra co wa³ w Kra ko wie ty l ko trzy lata.
Wkró t ce re fo r my  w szko l ni c twie pol skim wpro wa dzo ne przez mi ni stra Ja nu -
sza Jê drze je wi cza spo wo do wa³y m.in. li k wi da cjê ka tedr „nie ob sa dzo nych na
sta³e” (w tym ka te dry nie wy god ne go po li ty cz nie dla w³adz prof. S. Kota, ta k ¿e
za trud nio ne go na sta no wi sku za stê pcy pro fe so ra w UJ). W re zu l ta cie Se mi na -
rium Ge o gra fii Fi zy cz nej zlik wi do wa no 31 sie r p nia 1933 r., a Bo g dan Za bo r ski 
podj¹³ de cy zjê o po wro cie do ro dzin nej Wa r sza wy. Za mie sz ka³ po no w nie
w piê k nej oko li cy, na skra ju Ogro du Kra si ñ skich, przy uli cy Ba ro ko wej.

Po wró ci³ do swej ma cie rzy stej ucze l ni. Od paŸ dzie r ni ka 1933 r. (wg in -
nych Ÿró de³ od 1934 r.) zo sta³  do cen tem na Wy dzia le Huma ni sty cz nym UW,  
gdzie roz pocz¹³ wstê p ne pra ce (komp le to wa nie ksiê go z bio ru) zmie rzaj¹ce do 
or ga ni za cji przysz³ego Zak³adu Antro poge o gra fii. Od 1 grud nia 1933 r. do
31 sie r p nia 1936 r. pra co wa³ rów nie¿ na sta no wi sku ad iun kta w Zak³ad zie
Geo gra fi cz nym UW. Jed no cze œ nie podj¹³ pra cê jako za stê pca pro fe so ra na
Wo l nej Wszech ni cy Pol skiej w Wa r sza wie (1933–1938). Od wrze œ nia 1936 r. 
prze sta³ pra co waæ w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym, po nie wa¿ wspó³pra ca z pro -
fe so rem Sta nis³awem Len ce wi czem nie uk³ada³a siê do brze. W tym cza sie,
po do b nie jak nie któ rzy nie co m³odsi ge o gra fo wie z Kra ko wa (np. S. Le sz czy -
cki, A. Wrzo sek) roz pocz¹³ wspó³pra cê na ukow¹ z poza uniwe rsyte cki mi jed -
no stka mi ba da w czy mi, s³u¿¹cymi zwy kle po trze bom in sty tu cji pa ñ stwo wych 
(m.in. w Ko mi sji Ba dañ Na uko wych Ziem Wschodnich, Instytucie Badañ
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Spraw Narodowoœciowych przy Prezydium Rady Ministrów, Instytucie
Ba³tyckim, Zwi¹zku Ziem Górskich). 

W ko le j nych mie j s cach pra cy B. Za bo r ski od by wa³ w se zo nach le t nich li -
cz ne pod ró ¿e za gra ni cz ne, w czym po ma ga³a mu do bra zna jo moœæ ki l ku jê zy -
ków ob cych. Jako stu dent odby³ wraz z prof. S. Len ce wi czem pod ró¿ do Ju -
gos³awii (1923), po tem do Nie miec, Fran cji i Szwa j ca rii (1928–1930), pra -
cuj¹c na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim pod ró ¿o wa³ do Cze chos³owa cji, Nie -
miec, W³och i Hi sz pa nii (1931–1933), mie sz kaj¹c po no w nie w Wa r sza wie 
po je cha³ na Ba³kany (1936), wre sz cie bêd¹c pra co w ni kiem Wy dzia³u Huma -
ni sty czne go UW odby³ pod ró¿ do oko³a œwia ta (1937/1938), jako de le gat Pol -
ski na Miê dzy naro do wy Kon gres Oœwia to wy. Na spo t ka nie w To kio, po je -
cha³ ko lej¹ trans sy be ryjsk¹ przez Sy be riê, zwie dzi³ Man d¿u riê, Ko reê, Ja po -
niê i przez Ha wa je, Ka li fo r niê, Arizonê, Meksyk i Teksas (osady polskie)
dotar³ do Waszyngtonu i  Nowego Jorku, sk¹d powróci³ do kraju.

Wiê kszoœæ ka tedr ge o gra fii fun kcjo no wa³a na uni wer sy te tach ty l ko na
wy dzia³ach filo zo fi cz nych (w ra mach se kcji przy rod ni czej) lub matema -
tyczno- przyrod ni czych. Jed nak z Wy dzia³u Filo zofi cz ne go UW z ini cja ty wy
przy rod ni ków (g³ów nie che mi ków) wyod rê b nio no w ro ku aka de mi c kim
1926/1927 Wy dzia³ Matema tyczno- Przyrod ni czy i Wy dzia³ Huma ni sty cz ny.
W cza sie pra cy B. Za bo r skie go  na Wy dzia le Huma ni sty cz nym Uni wer sy te tu
Jó ze fa Pi³su d skie go (od 1935 r.) szy b ko doj rze wa³a spra wa powo³ania no wej
jed no stki nauko wo-dy dakty cz nej – Zak³adu An tropo ge o gra fii. Gdy Za bo r -
ski by³ nad Pa cy fi kiem Rada Wy dzia³u Huma ni sty czne go na pie r wszym po -
sie dze niu w no wym roku aka de mi c kim, 12 paŸ dzie r ni ka 1937 r. wyst¹pi³a do
10 lu mi na rzy pol skiej ge o gra fii o przed sta wie nie pro po zy cji kan dy da tów na
sta no wi sko kie ro w ni ka tej jed no stki.

Pro œbê o na des³anie opi nii o kan dy da tach skie ro wa no do prof. prof.
W. Gum p lo wi cza, S. Len ce wi cza, J. Lo t ha, A. Su j ko wskie go (Wa r sza wa),
J. Smo le ñ skie go (Kra ków), E. Ro me ra, A. Zie r hof fe ra (Lwów), S. Pa w³o w -
skie go i S. No wa ko wskie go (Po znañ) oraz M. Li ma no wskie go (Wi l no).
W grud niu powo³ano Ko mi sjê ds. ob sa dze nia Zak³adu  Antro poge o gra fii
w sk³ad zie: prof. prof. S. Ar nold, S. Po nia to wski (Wy dzia³ Huma ni sty cz ny),
S. Len ce wicz (Wy dzia³ Matematy czno- Przy rodni czy) i J. Loth (Szko³a G³ówna
Han d lo wa). Na po siedze niu Ko mi sji w sty cz niu 1938 r. za po zna no siê z opi nia -
mi na te mat kan dy da tów i po dys ku sji przed sta wio no Ra dzie Wy dzia³u dwie
kan dy da tu ry: prof. M. Li ma no wskie go i doc. B. Za bo r skie go. W maju 1938 r.
na Ra dzie Wy dzia³u wnio sek wiê kszo œci Ko mi sji o powo³anie w cha ra kte rze
pro fe so ra zwy cza j ne go na tê ka te drê prof. M. Li ma no wskie go od rzu co no, na to -
miast po pa r to zde cy do wa nie wnio sek mnie j szo œci Ko mi sji do tycz¹cy za trud -
nie nia  doc. B. Za bo r skie go w cha ra kte rze pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

Do stê p ne ma te ria³y ar chi wa l ne tej spra wy s¹ pra wdziw¹ „ko pa l ni¹” wie -
dzy o ów cze s nym œro do wi sku ge o gra fów i ich pogl¹dach na te mat ge o gra fii.
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Spo œród opi nio da w ców ty l ko je den mia³ po wa ¿ ne w¹tpli wo œci w spra wie
utwo rze nia ta kiej „nie zwyk³ej ka te dry”, odwo³uj¹c siê do przyk³adów nie -
mie c kich i fran cu skich, pod kre œlaj¹c nie ja s ny sta tus antro poge o gra fii i obe c -
noœæ w pol skim œro do wi sku na uko wym ty l ko jed ne go do cen ta w doœæ oso b li -
wym za kre sie antro poge o gra fii wschod niej Eu ro py. Po zo sta li nie mie li ta kich
w¹tpli wo œci, a nie któ rzy wrêcz pod kre œla li, ¿e powo³anie ta kiej jed no stki na
uni wer sy te cie sto³ecz nym zo bo wi¹zuje do wy bo ru ze wszech miar naj le p sze -
go kan dy da ta. Pro fe sor Au gust Zie r hof fer (Uni we r sy tet Jana Ka zi mie rza)
wska zy wa³, ¿e ka te dra sto³ecz na zo bo wi¹zuje …w wy so kim sto p niu do re pre -
zen towa nia na uki pol skiej na zewn¹trz,  po nie wa¿ ka ¿ dy za gra ni cz ny ge o graf
po niej s¹dziæ bê dzie urz¹dze nia na uko we w Pol sce. £¹cz nie wy su niê to 8 kan -
dy da tur. Niew¹tpli wie Bo g dan Za bo r ski wy sun¹³ siê na czo³o tego ran kin gu,
po nie wa¿ wy mie ni³o go sze œciu opi nio da w ców. Dwu kro t nie wska za no na
kan dy da tu rê  doc. Wa len te go Wi ni da (Uni we r sy tet Po zna ñ ski), doc. Wi kto ra
Or mickie go (Uni we r sy tet Ja giel lo ñ ski) i dr Jó ze fa Cze ka l skie go (Uni wer sy -
tet Po zna ñ ski). Szcze gó l ne mie j s ce na ów cze s nej „ma pie pol skiej  antro poge -
o gra fii” za j mo wa³ oœro dek po zna ñ ski. Wœród kan dy da tów byli rów nie¿ pro -
fe so ro wie Sta nis³aw Paw³owski i Stanis³aw No wa ko wski.

Wa ¿ nym w¹tkiem w tej dys ku sji by³a  isto ta ge o gra fii cz³owie ka. O od -
mia nach antro poge o gra fii de cy do wa³a rola przy pi sy wa na œro do wi sku przy -
rod ni cze mu. Tra dy cy j na antro poge o gra fia  by³a ra czej ko nie cz nym uzu pe³nie -
niem ge o gra fii (fi zy cz nej). W opi nii zwo len ni ków od rê b no œci antro poge o gra -
fii ge o gra fo wie fi zy cz ni zwy kle roz sze rza li czyst¹ ge o gra fiê fi zyczn¹  wstrzy -
kuj¹c w ni¹ od cza su do cza su spo ro ele men tów kulturo wo-an tropolo gicz nych 
i hi sto ry cz nych (Me le zin, 1985). Wed³ug Bo g da na Za bo r skie go (1939) antro -
poge o gra fia za j mo wa³a siê  wpra w dzie cz³owie kiem na tle œro do wi ska, ale
naj czê œciej pope³nia nym b³êdem by³o prze sad ne do szu ki wa nie siê za le ¿ no œci
miê dzy zja wi ska mi lu dz ki mi a wa run ka mi na tu ral ny mi œro do wi ska. Pod kre -
œla³, ¿e stru ktu rê przed mio tow¹ dyscypliny powinny wyznaczaæ formy
dzia³alnoœci cz³owieka, a nie typy œrodowisk i wiêksz¹ uwagê powinno siê
skupiaæ na  czynnikach spo³ecznych.

Z dys ku sji na te mat kan dy da tów na kie ro w ni ka Zak³adu Antro poge o gra -
fii wy ni ka³o, ¿e  ju¿ w la tach 30. do strze ¿o no, ¿e ge o gra fia cz³owie ka zmie rza
ku ge o gra fii staty styczno -ekono micz nej i demo gra fi cz nej. Ta osta t nia zda -
niem prof. prof. Sta nis³awa Paw³owskie go i Sta nis³awa Len ce wi cza zby t nio
od da la³a siê od ge o gra fii, nie bez pie cz nie zbli ¿aj¹c do czy stej eko no mii,
…bêd¹c pe w ne go ro dza ju umie jê t no œci¹ uty li tarn¹, pro wadz¹c¹ do zare je -
stro wa nia i skon sta to wa nia pe w nych zja wisk. O ile na przyk³ad pra ce Wi kto ra 
Or mi c kie go (ta k ¿e Sta nis³awa Lesz czy c kie go) bli ¿ sze by³y ju¿ w tym cza sie
tej osta t niej wi zji ge o gra fii cz³owie ka, to Bo g dan Za bo r ski za j mo wa³ mie j s ce
na po gra ni czu tra dy cy j nej i no wo cze s nej wi zji sub dys cyp li ny in statu
nascendi, co prawdopodobnie œrodowisko uzna³o za jego wielk¹ zaletê.
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Bo g dan Za bo r ski zo sta³ mia no wa ny pro fe so rem nad zwy cza j nym na Wy -
dzia le Huma ni sty cz nym UJP przez pre zy den ta Ig na ce go Mo œci c kie go
10 wrze œ nia 1938 r. Do Jego obo wi¹zków na le ¿a³o prze pro wa dze nie 5 go dzin 
wyk³adów i 2 go dzin æwi czeñ tygo dnio wo w ci¹gu roku aka demi c kie go. Zre -
zy g no wa³ z pra cy w Wo l nej Wszech ni cy Pol skiej, ale Re ktor wy ra zi³ zgo dê
na pe³nie nie da lej (od ma r ca 1934 r.) przez Nie go fun kcji kie ro w ni ka Pra co w -
ni Kar to gra ficz nej w IBSN. Zak³ad Antro poge o gra fii mie œci³ siê w ki l ku po -
ko jach w lo ka lu przy uli cy Kra ko wskie Przed mie œcie 6, w neo ba ro ko wej ka -
mie ni cy Ora no wskie go (zni sz czo nej w cza sie wo j ny). Asy sten ta mi w zak³ad -
zie byli m.in. przy szli pro fe so ro wie Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go – dr An to ni 
Wrzo sek oraz mgr Jan Flis, któ ry przy go to wa³ roz pra wê do ktorsk¹ w 1939 r.,
ale wy buch wo j ny  unie mo ¿ li wi³ da l sze po stê po wa nie w tej spra wie. Za bo r ski 
wspó l nie z dr. A. Wrzo skiem wyda³ na to miast wte dy swoj¹ naj bar dziej ob -
szern¹ pra cê, za ty tu³owan¹ Antro poge o gra fia jako III tom Wie l kiej Ge o gra fii
Po wszech nej. Je sz cze w la tach 80. ubieg³ego stu le cia w opi nii Ka zi mie rza
Dzie wo ñ skie go (1985) pra ca ta po zo sta wa³a …naja m bi t niejsz¹, sa mo dzieln¹
prób¹ mono gra ficz ne go ujê cia ge o gra fii spo³eczno -eko nomi cz nej œwia ta,
opu b li ko wan¹ przez ge o gra fów pol skich. W stu dium tym wi do cz ny jest pe -
wien wp³yw pogl¹dów Sta nis³awa No wa ko wskie go na pro po no wa ny po dzia³
antro poge o gra fii (ge o gra fia cz³owie ka; ge o gra fia ku l tu ry ma te ria l nej, ge o -
gra fia ku l tu ry du cho wej), od po wia daj¹cy w isto cie po dzia³owi so cjo gra fii
S. No wa ko wskie go (lu dzie, rze czy, idee). Je sz cze dzi siaj mo ¿ na do strzec roz -
leg³oœæ ho ry zon tów  ba da w czych w tej pra cy. Bo g dan Za bo r ski oka za³ siê
pra wdzi wym wi zjo ne rem, pod kre œlaj¹c w osta t nim zda niu Antro poge o gra fii
otwie raj¹ce siê  per spe kty wy roz wo ju przed tymi dzia³ami antro poge o gra fii,
któ re za j muj¹ siê prze ja wa mi ku l tu ry du cho wej cz³owie ka. Jed nak cul tu ral
turn w ge o gra fii cz³owie ka po ja wi³ siê w pe³ni do pie ro w la tach 90. ubieg³ego
stu le cia.

Wuj Za bo r skie go – Erazm Ma je wski, cz³owiek re ne san su, bez for ma l ne -
go wy kszta³ce nia aka demi c kie go (!) zo sta³ pro fe so rem nad zwy cza j nym UW
i kie ro w ni kiem ka te dry ar che o lo gii, ale zmar³ przed roz po czê ciem wyk³adów
w 1922 r. Za bo r skie mu dalsz¹ dzia³al noœæ na ukow¹ unie mo ¿ li wi³a wo j na. We 
wrze œ niu 1939 r. zo sta³ ewa ku o wa ny wraz z per so ne lem Wo j sko we go In sty -
tu tu Geo gra ficz ne go do Lwo wa. Na pocz¹tku 1940 r. usi³owa³ przed ostaæ siê
przez Ru mu niê do Fran cji. Za trzy ma ny przez ra dzieck¹ stra¿ gra niczn¹ zo sta³
uwiê zio ny we Lwo wie (w „Bry gi d kach” uczy³ wspó³wiê Ÿ niów jê zy ka hisz pa -
ñ skie go), a pó Ÿ niej de po rto wa ny do No ry l ska. Uk³ad Si ko r ski – Ma j ski spra -
wi³, ¿e zwo l nio no Go w sie r p niu 1941 r. Bo g dan Za bo r ski odby³ d³ug¹ pod ró¿ 
przez Sy be riê i Azjê Œro d kow¹. Z Ta sz ken tu zo sta³ wez wa ny do am ba sa dy
pol skiej w Ku j by sze wie i de le go wa ny przez am ba sa do ra prof. S. Kota do
Lon dy nu. Przez Ar chan gielsk i Mu r mañsk do tar³ na pocz¹tku 1942 r. do An -
glii, gdzie po wie rzo no mu or ga ni za cjê i kie row ni c two Biu ra Geo gra ficz ne go
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i Zak³adu Re pro du kcji Kar to gra ficz nej w Mi ni ste r stwie In fo r ma cji i Do ku -
men ta cji Rz¹du Pol skie go na Ucho dŸs twie.

Po wo j nie Za bo r ski wyk³ada³ ge o gra fiê w Po lish Uni ve r si ty Col le ge
w Lon dy nie oraz je Ÿ dzi³ z od czy ta mi po bry ty j skich uni wer sy te tach. W tym
cza sie rea kty wo wa no ge o gra fiê na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim. Na je sie ni
1947 r. re sty tuo wa no  Zak³ad Antro poge o gra fii (od 1949 r. Zak³ad Ge o gra fii
Spo³eczno -Go spoda r czej, a od 1950 r. Zak³ad Ge o gra fii Eko no mi cz nej) na
Wydzia le Huma ni sty cz nym. Jego kie ro w ni kiem zo sta³ prof. Sta nis³aw Le -
sz czy cki. Zak³ad Ge o gra fii Eko no mi cz nej (ju¿ jako Ka te dra) wszed³
w sk³ad In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go w 1951 r.
(fo r ma l nie powo³ane go w 1952 r.). 

Bo g dan Za bo r ski otrzy ma³ po po zy cjê po wro tu na Uni we r sy tet Wa r szaw -
ski ju¿ w paŸ dzie r ni ku 1945 r. (ur lo po wa ny w roku aka de mi c kim 1945/1946
i 1946/1947), ale zde cy do wa³ o po zo sta niu na Za cho dzie. W na stê p nym roku
przy je cha³a do W. Bry ta nii ¿ona wraz z dwójk¹ dzie ci. Prof. L. Du d ley Stamp
(ucze st nik spo t ka nia MUG w Wa r sza wie w 1934 r. oraz pó Ÿ nie j szy do ctor
ho no ris ca u sa UW) po le ci³ Za bo r skie go prof. G.H.T. Ki m b le, któ ry za pro si³
Go wiosn¹ 1948 r. na wyk³ady w ra mach ku r su wa ka cyj ne go w Uni ve r si ty
Mc Gill w Mon tre a lu. Osta te cz nie Za bo r ski po zo sta³ w Mon tre a lu na sta no -
wi sku as so cia te pro fes sor do 1957 r. roku, gdy otrzy ma³ pro po zy cjê ob jê cia
kie row ni c twa m³odej jed no stki geo gra fi cz nej w Uni ve r si ty of Ot ta wa. Na
eme ry tu rê prze szed³ tam zgod nie z prze pi sa mi w 1966 r., ale od no we go roku
aka demi c kie go roz pocz¹³  po now nie wyk³ady na pry wa t nym uni wer sy te cie
w Mon tre a lu, w Sir Ge o r ge Wil liams Col le ge, prze kszta³co nym fo r ma l nie
w uni we r sy tet w 1974 r. Za bo r ski za pro po no wa³ na wet now¹ na zwê dla ucze l ni 
– Co pe r ni cus Uni ve r si ty z oka zji 500-le cia uro dzin wie l kie go astro no ma, ale
osta te cz nie przy jê to na zwê Con cor dia Uni ve r si ty. Re gu larn¹ pra cê dy da -
ktyczn¹ za ko ñ czy³ w 1975 r.

W Ame ry ce Pó³no c nej Bo g dan Za bo r ski wspó³pra co wa³ z wie lo ma an glo -
sa ski mi in sty tu cja mi na uko wy mi, g³ów nie geo gra ficz ny mi. Ucze st ni czy³
w zja z dach i  kon fe ren cjach, zw³asz cza w Ka na dzie  i Sta nach Zjed no czo nych.
By³ cz³on kiem ki l ku na stu to wa rzystw na uko wych: m.in. Ro y al Geo gra p hi cal
So cie ty (Lon don), Ro y al Geo gra p hi cal So cie ty (Ot ta wa), Ca na dian As so cia -
tion of Ge o gra p hers w Mon tre a lu (by³ jed nym z jego za³o¿y cie li w 1950 r.),
Ame ri can Geo gra p hi cal So cie ty (New York), As so cia tion of Ame ri can Ge o -
gra p hers (Wa s hin g ton D.C.). Pe³ni³ fun kcjê dy re kto ra kana dy j skie go od dzia³u
Pol skie go In sty tu tu Sztu ki i Na uki (1950–1957), a pó Ÿ niej by³ pre ze sem ot ta -
wskie go od dzia³u tego sto wa rzy sze nia (1960–1976).

Na ob czy Ÿ nie po zo sta³o mu zami³owa nie do pod ró ¿y. Odby³ wie l kie pod -
ró ¿e trans konty nenta l ne. Pie r wsza objê³a ob szar Ame ry ki £aci ñ skiej (1956), 
dru ga Eu ro pê, Bli ski Wschód, Azjê Po³ud niow¹ i Afry kê Pó³nocn¹ (1960),
trze cia 14 kra jów Afry ki (1967), czwa r ta Azjê Po³udnio wo- Ws chod ni¹, Hon g -
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kong, Ta j wan i Ja po niê (1968). Spo ty ka³ siê z pol ski mi ge o gra fa mi na miê -
dzyna ro do wych kon fe ren cjach geo gra fi cz nych na ob czy Ÿ nie. Nie za po mnia³
ta k ¿e o Pol sce. Z³o¿y³ wraz z ¿on¹ trzy wi zy ty w kra ju oj czy stym (1964;
1973; 1978). Otrzy ma³ dy p lom cz³onka ho no ro we go Pol skie go To wa rzy stwa
Geo gra ficz ne go (1974). W cza sie spo t kañ na kon gre sach geo gra fi cz nych pañ -
stwo Za bo r s cy orga ni zo wa li dla ge o gra fów pol skich przy ja cie l skie spo t ka nia
to wa rzy skie. Przed kon gre sem MUG w Mon tre a lu zor gani zo wa li ze spó³ (Ze -
spó³ Ge o gra fów Po cho dze nia Pol skie go i Przy ja ció³ Pol skiej Ge o gra fii
w Ame ry ce Pó³no c nej) za j muj¹cy siê gro ma dze niem od po wied nich fun du szy
na po kry cie czê œci ko sztów po by tu ge o gra fów z Pol ski. 

Pro fe sor Za bo r ski zmar³ 22 lu te go 1985 r. Po cho wa ny zo sta³ na cmen ta -
rzu w Ot ta wie. Od zna czo ny by³ Z³otym Krzy ¿em Zas³ugi, Or de rem Od ro dze -
nia Pol ski, Me da lem Lo t ni czym oraz Od znak¹ Ho no row¹ Kon gre su Po lo nii
Ka na dy j skiej. Sym bo li cz nym wy ra zem uz na nia dla jego dzia³al no œci nauko -
wo-dy dakty cz nej w Ka na dzie jest Me dal im. Bo g da na Za bo r skie go przy zna -
wa ny od 1975 r. wy ró ¿ niaj¹cym siê ab so l wen tom ge o gra fii przez Wy dzia³
Nauk i Sztuk w Con cor dia Uni ve r si ty  W roku aka de mi c kim 2006/2007 me -
dal otrzy ma³ Tho mas Cum mins - Rus sel.

DZIA£AL NOŒÆ NA UKO WA

Pro fe sor Bo g dan Za bo r ski od zna cza³ siê wszech stron ny mi zain tere sowa nia -
mi na uko wy mi.  W pi œmie ko mi sji re ko men duj¹cej Go na sta no wi sko pro fe so ra
Wy dzia³u Huma ni sty czne go UJP zna j du je siê stwier dze nie, ¿e mia³ on zade kla -
ro wa ne zami³owa nie do antro poge o gra fii…, ale ¿y cie wy ma ga³o od nie go za jê -
cia siê ta k ¿e ge o gra fi¹ fi zyczn¹. Zami³owa nia te po twier dza w li œcie do dr. Je rze -
go Kon dra c kie go (1991, 70), gdy pisz¹c o Kon gre sie Miê dzy naro do wej Unii
Geo gra fi cz nej w Li z bo nie (1948) stwier dzi³ z za do wo le niem, ¿e …po raz pie r -
wszy … bez ape lacy j nie na pie r wszy plan wy sun¹ siê te ma ty antro pogeo grafi cz ne.

W re ko men da cji na sta no wi sko pro fe so ra UW w 1938 r. ko mi sja pod kre -
œla³a u B. Za bo r skie go su mien noœæ w pra cy, cie r p li woœæ, wie lo kro t ne prze ra -
bianie te kstów ju¿ przy go to wa nych, ostro ¿ noœæ w wyci¹ga niu wnio sków
i ucz ci woœæ w cy to wa niu. Naj wiê ksza li cz ba prac Za bo r skie go do ty czy³a
geo mor fo lo gii, ge o gra fii osad ni c twa i ge o gra fii et ni cz nej. Mniej li cz ne pra ce 
mo ¿ na za li czyæ do ge o gra fii lud no œci, ge o gra fii po li ty cz nej, ge o gra fii trans -
po rtu, ge o gra fii re gio na l nej. Cie ka we, ¿e sam Au tor ni g dy nie przed sta wia³
w przy go to wa nym w³as no rê cz nie  spi sie pu b li ka cji dzia³u – ka r to gra fia. Swo -
je pra ce kar to gra ficz ne w isto cie za li cza³ do in nych spe cja l no œci geo gra fi cz -
nych np. geo mor fo lo gii lub ge o gra fii et ni cz nej (spraw naro do wo œcio wych).
To zain tere so wa nie ka r to gra fi¹ jest za pe w ne kon se k wencj¹ syn tety cz ne go
umys³u au to ra, jego do sko na³ej pa miê ci wzro ko wej i wy ob ra Ÿ ni prze strzen -
nej. Je den z re cen zen tów roz pra wy habi lita cy j nej (J. No wak) okre œli³ Jego
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umys³owoœæ jako par exel lan ce sy ste ma tyczn¹, na wet w od nie sie niu do prac
antropo geo grafi cz nych. Jak stwier dzi³  po la tach Je rzy Kon dra cki (1984):
Ka r to gra fia by³a dla B. Za bo r skie go me tod¹ ba dañ, nie zbêd nym œro d kiem
pre zen ta cji za gad nieñ geo gra fi cz nych. Nie oz na cza to jed nak aby prze ce nia³
jej zna cze nie. W pra cy Antro poge o gra fia na pi sa³, ¿e …po rów ny wa nie za siê -
gów roz mie sz cze nia zja wisk mo¿e do pro wa dziæ do wy kry cia ko re la cji za -
chodz¹cych miê dzy zja wi ska mi... Me to da ta ….naj czê œciej jed nak nie mo¿e wy -
ja œ niæ ca³ko wi cie i wszech stron nie roz mie sz cze nia po szcze gó l nych zja wisk.

Pra ce geomo rfolo gi cz ne do ty czy³y g³ów nie utwo rów polo do w co wych 
(Ma zo wsze, Po mo rze, Pod la sie, Po le sie, Wy ¿y na Lu be l ska, Ka szu by).
W opi nii wspó³cze s nych w swo ich pra cach z za kre su geo mor fo lo gii B. Za bor -
ski zwró ci³ uwa gê, na od rê b noœæ i sa mo dzie l noœæ re gio naln¹ Pod la sia wœród
in nych kra in na tu ra l nych Pol ski. Prze pro wa dzo ne zdjê cie  te re no we na roz -
leg³ym ob sza rze po zwo li³o okre œliæ bar dziej szcze gó³owo za siêg zlo do wa ce -
nia miê dzy Wis³¹ i Bu giem, ko ry guj¹c w wie lu przy pa d kach doty ch cza so we
pogl¹dy na prze bieg mo ren czo³owych z tym zlo do wa ce niem zwi¹za nych.
Ze bra ne ma te ria³y zo sta³y wy ko rzy sta ne w opra co wa niu Mapy Geo lo gi cz nej
Pol ski przez PIG (ci¹g mo ren Su pra œl- Gro dek by³ nie zna ny w li te ra tu rze). Zaj -
mo wa³ siê ta k ¿e zja wi ska mi kra so wy mi (Ma syw Cen tra l ny) i krajo bra zem
les so wym (Wy ¿y na Lu be l ska). Mapê ty pów ukszta³to wa nia po wie rz ch ni
ni¿u Pol ski, wschod nich Nie miec i Li twy mo ¿ na uz naæ za pre ku r sorsk¹ w sto -
sun ku do wspó³cze s nych map ty pów krajo bra zu (Kon dra cki 1985). 

Uz na nie miê dzy naro do we zdo by³ Bo g dan Za bo r ski swoj¹ prac¹ na te mat
ty pów wsi w Pol sce. Zda niem prof. J. Smo le ñ skie go pra ca ta za pe w ni³a m³o -
de mu cz³owie ko wi po wa ¿ ne  ju¿ imiê w opi nii na uko wej  za rów no w kra ju jak
i za gra nic¹. Au tor przed sta wi³ w niej doty ch cza so we ba da nia nad kszta³tami
wsi w Eu ro pie Œro d ko wej i w Pol sce. Zba da³ za le ¿ noœæ kszta³tu i sku pie nia
wsi od czyn ni ków przy rod ni czych i spo³ecz nych. Pod wa ¿y³ tezê A. Me i t ze na
o etni czno- kultu ro wym zde ter mino wa niu kszta³tu wsi w Eu ro pie Œro d ko wej.
Wie l ce po mo c ne oka za³y siê w tym stu dium mapy topo gra fi cz ne. Wy ni ki
prze sta wi³ na syn te ty cz nej ma pie. Opu b li ko wa³ ta k ¿e inne pra ce na te mat
osie d li wie j skich Po le sia i Po mo rza. Do pro ble ma ty ki ge o gra fii osad ni c twa
mo ¿ na w zna cz nej mie rze za li czyæ, pró by rein ter pre ta cji nie mie c kiej  mapy
Ka szub z prze³omu XVIII i XIX wie ku. Za bo r ski zi den tyfi ko wa³ na tej pod -
sta wie kszta³ty wsi, roz mie sz cze nie i wie l koœæ osie d li; roz mie sz cze nie ob sza -
rów kró le wsz czyzn, wio sek szla che c kich  i te re nów mie j skich; do ko na³ rów -
nie¿  po rów na nia zmian w po kry ciu terenu w ci¹gu 100 lat. 

Pierwsze publika cje przy go to wa ne przez B. Za bo r skie go przed ob ron¹
dok to ra tu by³y w isto cie pra ca mi karto grafi cz ny mi. Li cz ne mapy po wsta³y tak -
¿e w okre sie Jego po by tu w Lon dy nie  ( m.in. mapy et ni cz ne,  jê zy ko we oraz
mapa hip some try cz na Pol ski w ska li 1:1,1 mln). W pra cach ka r to gra ficznych
Za borskie go uwa gê zwra caj¹ dwa nu r ty zain te re so wañ: mapy naro do wo œcio we 
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oraz geo gra fi cz na in ter pre ta cja map topo gra fi cz nych, za pocz¹tko wa na map¹
ty pów ukszta³to wa nia ni¿u Pol ski i osad ni c twa wie j skie go w Pol sce, a za ko ñ -
czo na w Ka na dzie at la sem krajo bra zów i osad ni c twa (Kon dra cki, 1985). Zda -
niem Sta nis³awa Be re zo wskie go (1985) mapa by³a dla nie go za rów no g³ów -
nym na rzê dziem ana li zy, jak drog¹ wiod¹c¹ do syn tez za sad ni czych. Kar to gra -
ficz na me to da ba dañ, okre œla na przez  hi sto ry ków ge o gra ficzn¹, spo ty ka³a siê
z uz na niem œro do wi ska, ale rów nie¿ kry tyk¹. Je den z wy bi t nych przed sta wi cie -
li ów cze s nej ge o gra fii, przy pi suj¹cy prio ry te to we zna cze nie ba da niom te re no -
wym, od któ rych Za bo r ski zreszt¹ nie stro ni³, uwa ¿a³, ¿e syn te za mor folo gi cz na 
Ni¿u Pol skie go na pod sta wie stu dium mapy, po zba wio na jest wa r to œci, w prze -
ciw ieñ stwie do stu diów au to ra na te mat Ka szub lub Ma sy wu Cen tra l ne go,
przy go to wa nych na pod sta wie ba dañ te re no wych.

Po wszech nie wia do mo by³o, ¿e Za bo r ski by³ mi³oœ ni kiem i ko le kcjo ne -
rem map. Pry wa t ne zbio ry za wie ra³y 4 tys. ksi¹¿ek i 11 ty siê cy ar ku szy map,
z prze wag¹ map topo gra fi cz nych w wie l kich ska lach oraz map antro pogeo -
grafi cz nych. Mapy te wy ko rzy sty wa³ do pro wa dze nia æwi czeñ oraz udo stê p -
nia³ pro wadz¹cym ba da nia na uko we. Zbio ry uleg³y zni sz cze niu w p³on¹cej
Wa r sza wie w ko ñ cu 1944 r. Bo g dan Za bo r ski jako eks pert Mi ni ste r stwa Wy -
znañ Re li gi j nych i Oœwie ce nia Pub li cz ne go oce nia³ wy da wa ne mapy
ksi¹¿ko we do 1939 r. Pra co wa³ rów nie¿ nad orga ni zo wa niem zbio rów map
i u³o¿e niem no wej, ra cjo na l nej karty katalogowej do zbiorów map, ale
publikacja na ten temat nie ukaza³a siê (Kon dra cki 1984).  

Poza ma pa mi wy ra zem zin te gro wane go po dej œcia B. Za bo r skie go do ge -
o gra fii by³y pra ce bli skie  ge o gra fii re gio na l nej: Ka szu by – po wiat mo r ski,
pó³noc no- za chod nia czêœæ Wy ¿y ny Lu be l skiej, Ma syw Cen tra l ny, oko li ce
Gu a dix w Hi sz pa nii lub  pro po zy cja po dzia³u re gio nal ne go Ni¿u Pol skie go
(ze wzglê du na typ ukszta³to wa nia rze Ÿ by te re nu). Przy go to wa ne do dru ku
w 1939 r. stu dium o pro win cji Cor do ba w Hi sz pa nii nie ste ty nie uka za³o siê.
Wie le prac do ty czy³o po gra ni cz nych ob sza rów Pol ski, po nie wa¿ uwa ¿a³ je za
skrzyd³a bez któ rych or ga nizm nie mo¿e wzbiæ siê do lotu. Po wra caj¹c
w 1930 r. z Fran cji  spe cja l nie za trzy ma³ siê na £u¿y cach, aby za po znaæ siê
z sy tu acj¹ mie sz kaj¹cej tam mnie j szo œci s³owia ñ skiej. 

Pro ble ma ty ka okre œla na przez B. Za bo r skie go mia nem  naro do wo œcio -
wej mia³a  za wsze si l ny zwi¹zek z ka r to gra fi¹ te ma tyczn¹. Me to dyczn¹ no -
wo œci¹ by³a ju¿ jed na z pie r wszych map do tycz¹ca sto sun ków wy zna nio wych 
w czê œci wo je wó dz twa lwo wskie go opub li ko wa na w „Przegl¹dzie Geo gra fi -
cz nym” w 1928 r. Za sto so wa³ on me to dê rów no czes ne go przed sta wie nia sto -
sun ków wy zna nio wych i gê sto œci za lud nie nia w uk³ad zie gmin. Œwia d czy to
o twó r czych po szu ki wa niach au to ra. Wiê kszoœæ prac z tego za kre su to mapy
z ko men ta rzem lub opra co wa nia me to dy cz ne do tycz¹ce przy goto wy wa nia
map naro do wo œcio wych (mapy Pol ski, Po mo rza, Prus Wschod nich, Po le sia,
Cze chos³owa cji i kra jów oœcien nych, wre sz cie Azji i Eu ra zji).
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Wie l kim pro je ktem ba da w czym Bo g da na Za bo r skie go by³ Antro pogeo -
grafi cz ny At las Pol ski. Au tor po stu lo wa³ wy ko na nie se rii map przed sta -
wiaj¹cych ró ¿ ne prze ja wy dzia³al no œci cz³owie ka na tle wa run ków przy rod ni -
czych i spo³ecz nych. Pro ble ma ty ka at la su mia³a obe j mo waæ roz mie sz cze nie
lud no œci, ruch na tu ra l ny, za trud nie nie, u¿y t ko wa nie zie mi, stru ktu rê upraw
i ho do w li, wy so koœæ po da t ku grun to we go, wa r toœæ za bu do wy, pro ble my kul -
tu ra l ne, hi gie nicz no- spo³ecz ne. Dane te mia³y byæ pod staw¹ wyod rê b nie nia
re gio nów antro pogeo grafi cz nych. Jed no stka mi od nie sie nia mia³y byæ nie jak
zwy kle po wia ty, ale gmi ny i so³ec twa. An kie ty i dane zbie ra ne w te re nie
mia³y sta no wiæ pod sta wo wy ma te ria³ em pi ry cz ny. Te ren Pol ski mia³ byæ
przed sta wio ny w 16 ze szy tach za wie raj¹cych mapy w ska li 1:300 000 i mapê
syn te tyczn¹ w ska li 1:1 mln. Re a li za cja tego przed siê w ziê cia wy da je siê na -
wet wspó³cze œ nie ma³o re a l na. Nak³adem In sty tu tu Ba³ty c kie go Za bo r ski
zdo³a³ wy daæ ar kusz Bydgo szcz- G dy nia z te kstem ob ja œ niaj¹cym w jê zy ku
fran cu skim, pol skim stre sz cze niem i sko ro wi dzem gmin. Wy ko na nie map fi -
nan so wa³ sam au tor. W przy go to wa niu by³ ar kusz at la su do tycz¹cy Œl¹ska.
W cza sie wojny zaginê³y rêkopiœmienne mapy do atlasu Karpat i Podkarpacia
oraz mapy narodowoœciowe kresów wschodnich wykonane w latach
1934–1939 dla Instytutu Badañ Spraw Narodowoœciowych (IBSN).

W ko ñ cu lat 30. zain te re so wa³ siê pro ble ma tyk¹ pla no wa nia re gio nal ne go.
Pe³ni³ m.in. fun kcjê rze czoz na w cy na uko we go w Biu rze Pla no wa nia Re gio nal -
ne go Ziem Gó r skich oraz by³ cz³on kiem Ko mi sji Re gio nal ne go Pla nu Za bu do -
wy Okrê gu Wa r sza wskie go. Pra ce tego typu nie cie szy³y siê po wszech nym uz -
na niem w œro do wi sku aka de mi c kim. Zain tere so wa nia pla no wa niem kon ty nu o -
wa³ pó Ÿ niej w Ka na dzie. W ar chi wach Uni ve r si ty of Ot ta wa s¹ re a kcje pra so we 
na te mat Jego wyk³adu do tycz¹cego pla no wa nia mie j skie go w wa run kach za -
gro ¿e nia wojn¹ j¹drow¹, a w „Pro fes sio nal Ge o gra p her” opu b li ko wa³ pro jekt
bar dziej efe kty w ne go sy ste mu dro go we go w wie l kim mie œcie. 

Wspó³pra ca z in sty tu cja mi poza uniwe rsyte cki mi œwia d czy o g³êbo kim
prze ko na niu B. Za bo r skie go o apli ka cy j nych wa lo rach prac geo gra fi cz nych,
choæ wspó³pra ca taka nie za wsze przy no si³a sa ty s fa kcjê. Za bo r ski by³ prze -
wod nicz¹cym mie sza nej ko mi sji pol sko-s³owa c kiej przy wy ty cza niu no wej
gra ni cy Pol ski ze S³owacj¹ w 1938 r. Fun kcji tej podj¹³ siê, jak na pi sa³ we
wspo mnie niach, na wy ra Ÿ ne po le ce nie s³u¿ bo we JM Rektora UJP prof.
W³odzimierza Antoniewicza (Za bo r s cy 1993). 

Bo g dan Za bo r ski by³ znan¹ osob¹ w œwie cie na uko wym po przez czê ste
ucze st ni c two   w zja z dach na uko wych, miê dzyna ro do wych i krajo wych m.in.
Zja z dach S³owia ñ skich Ge o gra fów i Et no gra fów, Kon gre sach Miê dzy naro -
do wej Unii Geo gra fi cz nej, Miê dzyna ro do wych Kon gre sach Hi sto ry ków,
Zja z dach Przy rod ni ków i Le ka rzy, Zja z dach nauko wo- sprawo zdaw czych po -
œwiê co nych Zie miom Wschod nim i Ka r pa tom (se kre tarz ge ne ra l ny Ko³a Na -
uko we go Przy ja ció³ Hucu lsz czy z ny), Zja z dach Pomo rzoz na w stwa. By³

Bogdan Zaborski 155



cz³on kiem Ko mi sji Geo gra fi cz nej i Ko mi sji At la su Hi sto rycz ne go Pol ski
w Po l skiej Aka de mii Umie jê t no œci, In sty tu tu Badañ Spraw Naro do wo œcio -
wych oraz cz³onkiem korespondentem Meksykañskiego Towarzystwa Geo -
gra ficz ne go (od 1938 r.).  

W Ka na dzie pro wa dzi³ ba da nia z geo mor fo lo gii (ge ne za w¹wo zów na te -
re nach les so wych, fo r my rze Ÿ by polo do w co wej, zmia ny bie gu rzek), ge o gra -
fii osad ni c twa oraz ge o gra fii et ni cz nej. Ucho dzi³ ta k ¿e za spe cja li stê od tzw.
Rus sian Ge o gra p hy. W ba da niach  szcze góln¹ rolê od gry wa³y da lej me to dy
kar to gra ficz ne.  Naj wa¿ niej szy mi pra ca mi s¹ niew¹tpli we: roz dzia³ w pra cy
zbio ro wej po œwiê co nej ob sza rom sub po la r nym w Eu ra zji (pod red. D. Good 
i G.H.T. Kimble’a 1955) oraz at las krajo bra zów i osad ni c twa wschod niej Ka -
na dy z 1972 r. Bo g dan Za bo r ski kon ty nu o wa³ ba da nia z ge o gra fii et ni cz nej
Eu ra zji. Ko le j ne wer sje map et ni cz nych Azji i Eu ra zji przed sta wia³ na Miê -
dzyna ro do wych Kon gre sach Geo gra fi cz nych (MUG): w Am ster da mie (1938),
Wa szyn g to nie (1952) i Szto k ho l mie (1960).  Ucze st ni czy³ we wszy stkich
kongre sach Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej w la tach 1931–1972 (z wy -
j¹tkiem spo t ka nia w Li z bo nie w 1948 r.). W przy pa d ku dwóch kon gre sów by³
zaan ga ¿o wa ny w ró ¿ nym sto p niu w ich or ga ni za cjê (or ga ni za cja wy cie czek) –
w Wa r sza wie (1934) i w Mon tre a lu (1972). W la tach 1955–1972 jego na zwi sko 
jest cy to wa ne w ki l ku na stu pra cach pub li ko wa nych m.in. w „Pro fes sio nal
Ge o gra p her” i „An nals of the As so cia tion of Ame ri can Ge o gra p hers”. Pe³ny
spis prac Bo g da na Za bo r skie go nie by³ do stê p ny au to ro wi bio gra mu. Z wy ko -
rzy sta nych Ÿró de³ wy ni ka, ¿e w  swo im do ro b ku ma oko³o 100 prac i  ponad
200 map, z któ rych wiê kszoœæ nie ste ty za gi nê³a pod czas wo j ny.

DZIA£ALNOŒÆ ORGANIZACYJNA I DYDAKTYCZNA

Zmys³ orga niza cy j ny i ko le ¿e ñ skoœæ mia³y za pe w ne wp³yw na wy bór
Bo g da na Za bo r skie go na prze wod nicz¹cego  stu den c kie go Ko³a Ge o gra fów
przy Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UW w roku aka de mi c kim 1924/1925. W cza sie
swo jej dzia³al no œci na uko wej by³ in spi ra to rem i orga ni za to rem ba dañ. Umie -
jê t nie do bie ra³ pra co w ni ków i or ga ni zo wa³ im pra cê, o czym œwiadcz¹ pe³nio -
ne fun kcje kie ro w ni cze, za rów no w Pol sce, jak i w Ka na dzie. Do pro wa dzi³
do po wsta nia dru gie go w Pol sce zak³adu ge o gra fii za j muj¹cego siê ge o gra fi¹
cz³owie ka (od 1924 r. na Uni wer sy te cie Po zna ñ skim ist nia³ Zak³ad Ge o gra fii
Go spo da r czej kie ro wa ny przez prof. S. No wa ko wskie go). Za bo r ski do ko na³
reor ga ni za cji  Zak³adu Ge o gra fii w Ot ta wie w 1963 r. In ten sy w nie po szu ki -
wa³ œro d ków fi nan so wych na swo je pro je kty ba da w cze w in sty tu cjach rz¹do -
wych, a gdy te za wo dzi³y fi nan so wa³ je we w³as nym za kre sie. Za wsze móg³
li czyæ na po moc ojca, któ ry bar dzo in te re so wa³ siê Jego ka rier¹ na ukow¹. By³
au to rem pu b li ka cji na te mat pro ble mów fi nan so wych uni wer syte c kich za -
k³adów geo gra fi cz nych, zwi¹za nych z or ga ni zacj¹ pra cy w te re nie (Za borski
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1932). Obe c na wa l ka ge o gra fów o zmia nê kate go ry za cji dys cy p li ny w³aœ nie
z te go po wo du, wska zu je, ¿e nie wie le siê pod tym wzglê dem zmie ni³o w na -
uce pol skiej po pra wie 80 la tach. Tu¿ przed wy bu chem wo j ny Bo g dan Za bo r -
ski zo sta³ powo³any na cz³onka Ko mi te tu Kasy im. Jó ze fa Mia no wskie go,
pre sti ¿o wej in sty tu cji wspo ma gaj¹cej na ukê w Pol sce (In sty tut Po pie ra nia
Na uki), jako je dy ny ge o graf w hi sto rii tej in sty tu cji.

W Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UW Bo g dan Za bo r ski  pro wa dzi³ jako asy -
stent æwi cze nia z ka r to gra fii i æwi cze nia geo gra fi cz ne. By³ bar dzo lu bia ny
przez stu den tów,  mia³ po god ny cha ra kter i ³atwoœæ nawi¹zy wa nia kon ta któw
z lu dŸ mi. Æwi cze nia geo gra fi cz ne obe j mo wa³y geo mor fo lo giê, mo r fo me triê,
hy dro gra fiê i antro poge o gra fiê. W przy pa d ku tych osta t nich na cisk by³
po³o¿ony na u¿y t ko wa nie zie mi i roz mie sz cze nie lud no œci oraz wza je m ne
zwi¹zki tych zja wisk.  Szcze gó l ne zami³owa nie do pra cy te re no wej prze ja wia³o 
siê w przy go to wa niu 10 wy cie czek te re no wych (m.in. w oko li ce Grod na, Gró j -
ca, £om¿y, Ka zi mie rza Do lne go, Gru dzi¹dza i Wie rzy cy). Wów czas by³y one
wie l kim wy zwa niem ze wzglê du na trud no œci w prze mie sz cza niu siê i utrzy ma -
niu na te re nach wie j skich. Istotn¹ rolê jako œro dek trans po rtu od gry wa³ ro wer,
a no c le gi u z na jo mych i ro dzin stu den tów nie by³y rza d ko œci¹ (w ten spo sób
Bo g dan Za bo r ski tra fi³ do domu ro dzi ców swo jej przysz³ej ¿ony).

W Uni wersy te cie Wa r sza wskim B. Za bo r ski pro wa dzi³ wyk³ady z an tro po -
ge o gra fii i ge o gra fii re gio na l nej Pol ski, na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim
wyk³ada³ geo mor fo lo giê, kli ma to lo giê i ge o gra fiê re gio naln¹, a w Wo l nej
Wszech ni cy Pol skiej ge o gra fiê fi zyczn¹ i ucze st ni czy³ w ko mi sjach eg za mi -
nów ma gi ste r skich. Jego ucz niem w Kra ko wie by³ pó Ÿ nie j szy pro fe sor SGPiS 
– Sta nis³aw Be re zo wski. W Ka na dzie, w McGill Uni ve r si ty by³ kie ro w ni kiem 
le t niej szko³y geo gra fi cz nej. W pra cy dy da kty cz nej wyko rzy sty wa no tam
Jego pry wa t ne zbio ry kar to gra ficz ne. Do pie ro gdy ich w³aœci ciel prze niós³ siê 
do Ot ta wy pod jê to dzia³ania w celu stwo rze niu w³as nej ko le kcji map. Dzia³al -
noœæ dy da kty cz na nie ogra ni cza³a siê ty l ko do ka tedr uni wer syte c kich. Uczy³
ge o gra fii Pol ski w szko³ach wo j sko wych, wy stê po wa³ z od czy ta mi dla œro do -
wisk po lo ni j nych w Wie l kiej Bry ta nii, Sta nach Zjed no czo nych i Ka na dzie.
Zain tere so wa nie ge o gra fi¹ za szcze pi³ ta k ¿e swo je mu sy no wi – Je rze mu
(1931–2003), któ ry by³ wyk³adowc¹ w uni wer sy te tach ame ry ka ñ skich.

Brak trwa³ego wa r szta tu pra cy by³ czyn ni kiem utrud niaj¹cym re a li za cjê
wie lu Jego pro je któw, ale re a li za cja nie któ rych z nich zna cz nie wy kra cza³a
nie ty l ko poza ów cze s ne, ale i dzi sie j sze mo ¿ li wo œci. Do hi sto rii pol skiej ge o -
gra fii Bo g dan Za bo r ski prze szed³ jako je den z twó r ców pod staw ge o gra fii
cz³owie ka w Pol sce i nie stru dzo ny pro pa ga tor pos³ugi wa nia siê map¹ jako na -
rzê dziem analizy i syntezy w studiach geo gra fi cz nych.

An drzej Li so wski
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OPRA CO WA NIA BIO GRA FI CZ NE I INNE ZRÓD£A
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2/14/0/6737.
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Ksiê ga r nia Wo j sko wa, Wa r sza wa (fig. 215).
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1925, Typy wsi wschod nie go Po le sia, Zie mia, s. 131-132.
1925, Spra wo z da nie – Zjazd ge o gra fów i et no gra fów s³owia ñ skich, Pra ha, Przegl¹d

Geo gra fi cz ny 5, s. 119-126.
1926, O zja wi skach po do bnych do kra so wych w les sach, Pra ce Zak³adu Geo gra ficz ne go

Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, 6, s. 1-3.
1926, O dy lu wium za chod niej czê œci wy ¿y ny Lu be l skiej, Pra ce Zak³adu Geo gra ficz ne go

Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, 6, s. 4-5.
1926, O utwo rach osta t nie go zlo do wa ce nia miê dzy Wis³¹ a Bu giem, Pra ce Zak³adu Geo -

gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, 6, s. 5-7. 
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Sum ma ry

Bo g dan Za bo r ski was born on 5 April 1901, in Wa r saw. In 1919–1924 he stu died
ge o gra p hy at the Uni ve r si ty of Wa r saw un der Pro fes sor Sta nis³aw Len ce wicz. In 1925 he 
re ce i ved the de gree of a Phi lo so p hy Do ctor, ba sed on his dis se r ta tion en ti t led On the
forms of ru ral set t le ments in Po land and the ir di stri bu tion (in Po lish). His book was
published in Germany in 1930.

Bo g dan Za bo r ski be gan to work as as si stant in the De pa r t ment of Ge o gra p hy at
Uni ve r si ty of Wa r saw in 1924. Then he sta y ed at se ve ral uni ve r si ties in Ge r ma ny and
Fran ce (1928–1930). He co m p le ted his ha bi li ta tion pro ce du res at Ja giel lo nian Uni ve r si ty 
in Cra cow (1930) and took the po si tion of de pu ty pro fes sor at the Seminar of Phy si cal
Ge o gra p hy. Then he re tu r ned to Wa r saw and ta ught stu dents in the De pa r t ment of
Ge o gra p hy and Hu ma ni stic Faculty of Warsaw University as well as at  Free Polish
Public University.

The main fields of in te rest were re se arch con ne c ted to set t le ment ge o gra p hy,
geo morp ho lo gy, et h nic ge o gra p hy, car to gra p hy and re gio nal ge o gra p hy. In the 1930s
Bo g dan Za bo r ski ac ti ve ly con tri bu ted to va rio us Po lish sta te in sti tu tions in the field of
car to gra p hy and re gio nal plan ning (Ba l tic In sti tu te, Re se arch In sti tu te of Mi no ri ties
Af fa irs, and As so cia tion of Mo un tai no us Are as). He was a chief of Cartographic
Laboratory in Research Institute of Minorities’ Affairs.

In the ye ars 1937–1938 he had tra ve led aro und the world (Si be ria, Man chu ria, Ko rea,
Ja pan, Ha waii, USA, and Me xi co). Bo g dan Za bo r ski was ap po in ted as so cia te pro fes sor
in ne w ly esta b li s hed De pa r t ment of An thro pogeo grap hy at Wa r saw Uni ve r si ty in 1938.
Then he wro te an ex ten si ve work en ti t led An thro pogeo grap hy in co -o pe ra tion with
Dr An to ni Wrzo sek. This work was com mon ly eva lu a ted as the best compendium of
human geography in Poland for this time.

His aca de mic ca re er was in ter ru p ted by the ou t bre ak the World War II. He tried to
move to Po lish Army in Fran ce but the Rus sians ca ught him and de po rted to No rylsk.
He was re le a sed in 1941 and af ter a long jo u r ney thro ugh the So viet Union re a ched
Lon don. Za bo r ski did not re turn to Wa r saw af ter the war and set t led in Mon tre al.
He ta ught in Ca na dian uni ve r si ties from 1948 to 1975 (Mc Gill, Ot ta wa and Con cor dia)
but maintained close contacts with Polish geographers.

Pro fes sor Za bo r ski took part in all Con gres ses of In ter na tio nal Geo gra p hi cal Union
be twe en 1931 and 1972. He was a me m ber of scien ti fic as so cia tions in Po land, Bri ta in,
USA, Me xi co, Peru and Ca na da (co - fo un der of Ca na dian Ge o gra p hers As so cia tion
1950). In 1973 he was awar ded ho no ra ry mem be r s hip of Po lish Geo gra p hi cal So cie ty.
To day the ou t stan ding stu dents in ge o gra p hy of the Fa cu l ty of Scien ce and Arts
at Concordia University (Montreal) are awarded Bogdan Zaborski Medal.

Pro fes sor Bo g dan Za bo r ski died on 22 Fe bru a ry 1985, in Ottawa.

An drzej Li so wski, In sty tut Ge o gra fii Spo³eczno -Eko nomi cz nej
i Go spo dar ki Prze strzen nej, 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-mail: alisowski@uw.edu.pl
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