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1927–2005

Bo les³aw Ksa we ry Du ma no wski uro dzi³ siê 24 ma r ca 1927 r. jako syn na -
uczy cie la w Bie la wi ñ cach na Pod olu. Po œmie r ci ojca w 1932 r. ro dzi na
zamie sz ka³a we Lwo wie, tam cho dzi³ do szko³y i zda³ ma tu rê. Pod ko niec 1945 r.
wy je cha³ wraz z ro dzin¹ ze Lwo wa i, jak wie lu in nych lwo wian, zna laz³ siê
w 1946 r. we Wroc³awiu. Roz pocz¹³ stu dia na Wy dzia le Matematy czno-Fizy -
czno-Che micz nym Poli te ch ni ki i Uni wer sy te tu, tworz¹cych wów czas jedn¹
ucze l niê. Studio wa³ pocz¹tko wo fi zy kê i ma te ma ty kê, pó Ÿ niej ge o gra fiê i geo -
lo giê na Wy dzia le Nauk o Zie mi.

Je sz cze jako stu dent roz pocz¹³ pra cê w Ka te drze Ge o gra fii Fi zy cz nej,
a po zda niu eg za mi nu i przed sta wie niu pra cy ma gi ste r skiej Mo r fo lo gia do li ny 
Bo bru w oko li cach Je le niej Góry uzy ska³ w 1952 r. tytu³ ma gi stra w za kre sie
geo mor fo lo gii. W la tach 1952–1956 by³ aspi ran tem w Ka te drze Ge o gra fii Fi -
zy cz nej Uni wer sy te tu Wroc³awskie go; po uko ñ cze niu aspi ran tu ry otrzy ma³
etat ad iun kta i pra co wa³ w tej Ka te drze do 1965 r. W ci¹gu 12 lat po ma gi ste -
rium zdo by³ ko le j ne sto p nie na uko we: do kto ra na pod sta wie pra cy Kra wêdŸ
Su de tów na od cin ku Gór So wich w 1958 r. i do kto ra habi lito wa ne go na pod -
sta wie pra cy Za le ¿ noœæ roz wo ju sto ku od bu do wy geo lo gi cz nej w 1964 r.

Maj¹c du¿e osi¹gniê cia na uko we i dy da kty cz ne na Uni wer sy te cie
Wroc³awskim kil ka kro t nie wy je ¿ d¿a³ w tym okre sie za gra ni cê, w 1956 r. do 
Chin, a w 1959 r. do Egi p tu. Tam, w cza sie sze œcio mie siêcz nych ba dañ
geomo rfolo gi cz nych ucze st ni czy³ w piê ciu eks pe dy cjach geo lo gi cz nych na
pu sty niê Arabsk¹ i Li bijsk¹. Po ha bi li ta cji, za pro szo ny przez ge o gra fów
bry ty j skich w 1965 r., w cza sie trzy mie siêcz ne go sty pen dium Bri tish Co un -
cil wyg³osi³ sze reg wyk³adów w ki l ku oœro d kach uni wer syte c kich w An glii.

W tym sa mym roku podj¹³ pra cê na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, gdzie
pra co wa³ przez na stê p ne lat czter dzie œci, do ko ñ ca ¿y cia. Zwi¹zany by³
z dwo ma jed no stka mi orga niza cyj ny mi: Ka tedr¹ (pó Ÿ niej Zak³adem) Ge o -
gra fii Re gio na l nej oraz Stu dium (pó Ÿ niej In sty tu tem) Afry kani sty cz nym.
W okre sie tym prze by wa³ dwu kro t nie w Afry ce pro wadz¹c wyk³ady w Tan -
za nii na Uni wer sy te cie w Dar es Sa la am (1972–1974) oraz w Li bii, w Hi g her
In sti tu te of Te ch no lo gy w Bi ra ku (1984–1987). Pod czas pra cy na Uni wer sy -
te cie Wa r sza wskim pe³ni³ fun kcje kie ro w ni cze: wi ce dy re ktor In sty tu tu Afry -
kani stycz ne go (1974–1975), kie ro w nik Zak³adu Ge o gra fii Re gio na l nej



(1975–1997), pro dzie kan (1980–1981) i dzie kan Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu -
diów Re gio na l nych (1981–1984). 

Pro fe sor Bo les³aw Du ma no wski zo sta³ wie lo kro t nie od zna czo ny: Krzy -
¿em Ka wa le r skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1989), Z³otym Krzy ¿em
Zas³ugi (1973), Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1982) oraz na gro da -
mi Re kto ra Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (1968, 1971, 1980, 1993, 1995,
1997) i Dzie ka na Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych (1996, 1998). 

Zmar³ 25 li sto pa da 2005 r.

DZIA£AL NOŒÆ NA UKO WA

Zain tere so wa nia na uko we Pro fe so ra Bo les³awa Du ma no wskie go by³y
wszech stron ne i uja w ni³y siê wcze œ nie. W m³odo œci fa s cy no wa³ siê fi lo zo fi¹.
Stu dio wa³ naj pierw fi zy kê i ma te ma ty kê, a na stê p nie ge o lo giê i ge o gra fiê. Pra -
cê na ukow¹ roz pocz¹³ w dzie dzi nie geo mor fo lo gii ju¿ w okre sie stu diów,
o czym tak pisa³ w sie dem dzie si¹t¹ ro cz ni cê uro dzin Pro fe so ra po wo jen ny ne -
stor pol skiej geo mor fo lo gii prof. Al fred Jahn: „...W gru pie m³odych ade p tów
geo mor fo lo gii, któ rzy bar dzo wy ra Ÿ nie zade kla ro wa li swo je na uko we
zami³owa nia i od pocz¹tku uczê sz cza li na moje wyk³ady i se mi na ria, a zw³asz -
cza to wa rzy szy li mi w mo ich pra cach te re no wych by³ w³aœ nie Pan. Przy po mnê
wspó l ne na sze wy cie cz ki w Su de ty, gdy by li œmy poch³oniê ci roz wi¹zy wa niem
pro ble mów mo r fo lo gii Ko t li ny Jele nio gó r skiej. Tam zro dzi³ siê te mat Pa ñ skiej
pra cy ma gi ste r skiej, pie r wszej pu b li ka cji, a wiêc i pocz¹tek Pa ñ skiej dro gi na u -
ko wej”. 

O zain tere so wa niach na uko wych Pro fe so ra pi sze Anna Du ma no wska,
w przed mo wie do opra co wa nej przez ni¹ i przy go to wa nej do dru ku osta t niej,
nie doko ñ czo nej pra cy Mê¿a. Przed sta wia w niej wnio ski z Jego stu diów nad
stru ktur¹ i ewo lucj¹ przy ro dy, za j muj¹cych Go od lat sie dem dzie si¹tych:
„...Wielo dyscy plina r ne przy go to wa nie Au to ra stwa rza³o asumpt do sze ro kie -
go po dej œcia do pro ble mów ba da w czych, przy czy ni³o siê te¿ do tra kto wa nia
przy ro dy – sta no wi¹cej g³ówny przed miot Jego zain te re so wañ – jako nie po -
dzie l nej ca³oœci. Prze ciw sta wia³ siê sta no w czo jej roz bi ja niu na wy cin ko we,
dro b ne czê œci, pod wa ¿aj¹ce jed noœæ przy ro dy”. To prze ko na nie pro wa dzi³o
Pro fe so ra do zna cz ne go po sze rze nia za kre su ba dañ – z geomo rfolo gi cz nych,
do mi nuj¹cych w la tach 1951–1965, na pod jê te po ha bi li ta cji ba da nia w za kre sie 
ge o gra fii re gio na l nej oraz filo zo fi cz nych i meto dolo gi cz nych pod staw geo gra fii.

Po wy ¿sze kon sta ta cje po zwa laj¹ na sze r sze spo j rze nie na pogl¹dy
i dzia³al noœæ na ukow¹ Pro fe so ra Bo les³awa Du ma no wskie go i zgru po wa nie
Jego do ro b ku na uko we go w trzech dzia³ach, opa trzo nych tytu³ami: Przy ro da,
Re la cje przy ro da-cz³owiek, Me to do lo gia ge o gra fii. Po zwa la to na przed sta -
wie nie spó j nej sy l we t ki na uko wej Pro fe so ra, któ ry by³ prze ko na ny o nomo te -
ty cz nym charakterze geografii jako nauki, a tak¿e o jej jednoœci.

308 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim



W pie r wszym z wy ró ¿ nio nych w ten spo sób dzia³ów, obe j muj¹cym do ro -
bek z za kre su geo mor fo lo gii, ale ta k ¿e od nosz¹cym siê do ca³ego œro do wi ska
przy rod ni cze go, Pro fe sor jest au to rem ki l ku ory gi na l nych hi po tez, wery fi ko -
wa nych po przez w³asne ba da nia te re no we. Do tycz¹ one ge ne zy i roz wo ju
zag³êbieñ ku li s tych w pia sko w cach Gór Sto³owych, po wsta nia ob ni ¿eñ ota -
czaj¹cych ma sy wy gra ni to we na Pu sty ni Wschod niej w Egi pcie, za le ¿ no œci
stru ktu ry mo ren plej sto ce ñ skich od wa run ków ich se dy men ta cji oraz po wsta -
wa nia ró ¿ nych ty pów rze Ÿ by na utwo rach gra ni to wych w za le ¿ no œci od cech
petro gra fi cz nych w Kar ko no szach1. Po twier dze niem wy so kiej oce ny ba dañ
geomo rfolo gi cz nych Pro fe so ra jest fakt, i¿ jest On jed nym z nie li cz nych ge o -
gra fów pol skich, któ rych pra ce dru ko wa ne by³y w „Ze i t s chrift fûr Geo morp -
ho lo gie” i cy to wa ne za rów no w kra ju, jak i za gra nic¹ – w Nie mczech, Wie l -
kiej Bry ta nii, Sta nach Zjed no czo nych, Fran cji i Au strii. Wy ni kaj¹ce ze stu -
diów nad stru ktur¹ i ewo lucj¹ przy ro dy sze ro kie spo j rze nie na œro do wi sko
przy rod ni cze zna laz³o od bi cie w ki l ku ar ty ku³ach, w któ rych Au tor przed sta -
wi³ swo je wnio ski do tycz¹ce œro do wi ska geo gra ficz ne go oraz jego wp³ywu
na ewo lu cjê2. Efe ktem ki l ku po by tów w Afry ce (Egipt, Tan za nia, Li bia) s¹
pu b li ka cje na te mat czwar to rzê do wych zmian kli ma ty cz nych w Afry ce
(1972) i spe cy ficznych form pa gór ków fito ge ni cz nych tworz¹cych siê w stre fie
su chej (1991).

Pocz¹wszy od po³owy lat sze œ æ dzie si¹tych zain tere so wa nia na uko we
Profe so ra sku pi³y siê na re la cjach miê dzy œro do wi skiem przy rod ni czym
a dzia³al no œci¹ cz³owie ka. Pie r wsza pu b li ka cja o wp³ywie zmien no œci œro do -
wi ska przy rod ni cze go na roz mie sz cze nie i gê stoœæ za lud nie nia w Afry ce z ro -
ku 1968 sta³a siê im pu l sem do pod jê cia da l szych ba dañ do tycz¹cych roli tej
ce chy œro do wi ska. Owo c na oka za³a siê zw³asz cza hi po te za Pro fe so ra
o wp³ywie zmien no œci œro do wi ska przy rod ni cze go, mie rzo nej wie l ko œci¹
gra dien tu wy bra nych ele men tów, na roz mie sz cze nie i gê stoœæ za lud nie nia,
a ta k ¿e opra co wa na prze zeñ karto graficz no-sta tystycz na me to da oce ny œro -
do wi ska przy rod ni cze go na pod sta wie wie l ko œci jego zró¿ ni co wa nia w po -
lach pod sta wo wych3. Geo gra fi cz na treœæ ró¿ no rod no œci przy rod ni czej i jej
zna cze nie dla cz³owie ka roz wi ja ne by³y pó Ÿ niej, nie ty l ko w Zak³ad zie Ge o -
gra fii Re gio na l nej, jako je den z wa ¿ nych nu r tów ba da w czych. W tym mie j s cu 
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1   No tes on the Evo lu tion of Slo pes in an Arid Cli ma te, 1960; Com ment on Ori gin of De pres sions Sur -
ro un ding Gra ni te Mas sifs in the Ea stern De sert in Egypt, 1960; Kra wêdŸ Su de tów na od cin ku Gór 
So wich, 1961; Forms of Sphe ri cal Ca vi ties in the Sto³owe Mo un ta ins, 1961; Za gad nie nia roz wo ju 
sto ku na przyk³ad zie Gór Sto³owych, 1961; Sto su nek rze Ÿ by do stru ktu ry w gra ni cie Kar ko no szy,
1963; Pro blem of the De ve lo p ment of Slo pes in Gra ni to ids, 1964; The Pro blem of Bi pa r ti tion of
Mo ra i nic De po sits in the Su de tes Mo un ta ins, 1964; Za le ¿ noœæ roz wo ju sto ku od bu do wy geo lo gi -
cz nej, 1967; In flu en ce of Pe tro grap hi cal Dif fe ren tia tion of Gra ni to ids on Land Forms, 1968. 

2   Wa run ki œro do wi ska a ewo lu cja, 1971; Re marks on geo gra p hi cal en vi ron ment, 1984.
3   The in flu en ce of geo gra p hi cal en vi ron ment on di stri bu tion and de nsi ty of po pu la tion in Afri ca,

1968; Me to da oce ny œro do wi ska przy rod ni cze go na przyk³ad zie Afry ki, 1985.



pod kreœliæ trze ba no wa to r stwo tego ujê cia, bo wiem do pie ro w la tach dzie wiêæ -
dziesi¹tych zró¿ ni co wa nie przy ro dy, pod nazw¹ bioró ¿no rod no œci i geo -
ró¿ no rod no œci, zy ska³o ran gê jed ne go z pod sta wo wych glo ba l nych pro ble -
mów na uki i ochro ny przy ro dy.

Trze ci nurt zain te re so wañ ba da w czych Pro fe so ra – me to do lo gia ba dañ na -
uko wych i ge o gra fii – dope³nia ob raz Jego sy l we t ki jako uczo ne go. Pro fe sor
w ci¹gu ca³ej swo jej pra cy two rzy³ pod sta wy filo zo fi cz ne ba dañ geo gra fi cz -
nych. Na stê p stwem tezy o nomo te ty cz nym cha ra kte rze ge o gra fii jako na uki
by³o prze œwia d cze nie Pro fe so ra i¿ ce lem ka ¿ dej pra cy na uko wej po win no byæ
wy kry wa nie ist niej¹cych w œwie cie pra wid³owo œci. Pró ba re a li za cji tego po stu -
la tu uja w ni³a siê nie ty l ko w fo r mu³owa nych przez Nie go ory gi na l nych hi po te -
zach, ale ta k ¿e w tym, ¿e na wiê kszoœæ Jego prac mo ¿ na spo j rzeæ z pun ktu wi -
dze nia ich wk³adu w roz wój me tod geo gra fi cz nych. Przyk³adaj¹c wielk¹ wagê
do kszta³ce nia stu den tów i m³odej ka dry na uko wej Pro fe sor opra co wa³ pod rê -
cz nik „za czy ty wa ny” do dziœ przez stu den tów Wstêp do ba dañ na uko wych dla
ge o gra fów (1990), a Jego ory gi na l na kon ce p cja przed mio tu i celu ba dañ ge o -
gra fii re gio na l nej (1981) za pocz¹tko wa³a nowy kie ru nek ba dañ w Zak³ad zie
Ge o gra fii Re gio na l nej. Istot¹ tego po dej œcia jest po szu ki wa nie zwi¹zków miê -
dzy œro do wi skiem przy rod ni czym a cz³o wie kiem i jego dzia³al no œci¹ z za sto so -
wa niem ró ¿ no rod nych me tod ba da nia tych re la cji.

W ist niej¹cej w la tach sze œ æ dzie si¹tych w ra mach Ka te dry Ge o gra fii Re -
gio na l nej Pra co w ni Afry ki ze spó³ pod kie run kiem Bo les³awa Du ma no wskie -
go opu b li ko wa³ skrypt aka de mi cki Ge o gra fia fi zy cz na Afry ki (1968). Jako do -
bry or ga ni za tor prac ze spo³owych, Pro fe sor obj¹³ kie row ni c two te ma tu „Œro -
do wi sko we uwa run ko wa nia ro l ni c twa w Afry ce i na Bli skim Wscho dzie”
w ra mach pro ble mu re sor to we go Mi ni ste r stwa Na uki Szko l ni c twa Wy ¿sze go 
i Te ch ni ki „Ten den cje rozwojowe rolnictwa œwiatowego i ich powi¹zanie
z go spo dark¹ ¿ywnoœciow¹ kraju”.

Wspo mnieæ te¿ trze ba o je sz cze jed nej fo r mie Jego dzia³al no œci – popu -
la ry za cji wie dzy. Pro fe sor kie ro wa³ dzia³em Ge o gra fia fi zy cz na w przy -
goto wy wa nej przez PWN En cy klo pe dii Geo gra fi cz nej. Po do b nie jak wie lu
ge o gra fów re gio na l nych bra³ udzia³ w t³uma cze niu zna nych en cy klo pe dii
za gra ni cz nych, m.in. Ency clo pa e dia Bri tan ni ca, oraz w opra co wa niu i re dak -
cji na uko wej ki l ku encyklo pedyczno -monogra ficz nych at la sów œwia ta:
Ilu stro wa ny At las Œwia ta (The Pi c tu re At las of the World, Do rling Kin de r s -
ley Ltd., Lon don, 1991, wyd. II uzu pe³nio ne 1993), Wie l ki Ilu stro wa ny
At las Œwia ta, I wy da nie pol skie 1993, Ge o cen ter In ter na tio nal, Wa r sza wa
(The New World At las), Ksiê ga Œwia ta. At las, (The Ey e wi t ness At las of the
World, Do rling Kin der s ley Li mi ted, Lon don, 1994). I wy da nie pol skie, Geo -
cen ter, 1996.
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DZIA£AL NOŒÆ DY DA KTY CZ NA

W cza sie swo jej ponad piêæ dzie siêcio let niej pra cy na Uni wer sy te cie
Wroc³awskim, a na stê p nie Wa r sza wskim, Pro fe sor Bo les³aw Du ma no wski
pro wa dzi³ wszy stkie ro dza je za jêæ dy da kty cz nych: wyk³ady i se mi na ria dla
ma gi stran tów i do kto ran tów, ku r sy te re no we, æwi cze nia te re no we, pro se mi -
na ria i æwi cze nia. Za jê cia te obe j mo wa³y te ma ty kê fizy czno geo gra ficzn¹
i re gio naln¹. W cza sie pra cy na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim pro wa dzi³
wyk³ady m.in. o stru ktu rze i ewo lu cji przy ro dy, z ge o gra fii fi zy cz nej kon ty -
nen tów, me to do lo gii ba dañ geo gra fi cz nych i me to do lo gii ge o gra fii re gio nal -
nej, wy bra nych pro ble mów ge o gra fii re gio na l nej, ge o gra fii stre fy miê -
dzyzw rotni ko wej, ge o gra fii fi zy cz nej Afry ki oraz æwi cze nia te re no we z geo -
gra fii re gio na l nej w Su de tach. Przez wie le lat pro wa dzi³ se mi na rium ma gi -
ste r skie z ge o gra fii re gio na l nej, pod Jego kie run kiem po wsta³o ki l ka dzie si¹t 
prac ma gi ste r skich.

Na pod kre œle nie zas³ugu je dzia³al noœæ dy da kty cz na Pro fe so ra na ucze l -
niach za gra ni cz nych. W la tach 1972–1974 pro wa dzi³ wyk³ady i se mi na ria na
Uni wer sy te cie w Dar es Sa la am, w na stê p nym roku jako vi si ting pro fes sor
Uni wer sy te tu Ka i r skie go pro wa dzi³ wyk³ady na te mat ba dañ geomo rfolo gi -
cz nych i kom p le kso wych w ob sza rach su chych. W la tach 1984–1987 by³ pro -
fe so rem (As so cia te Pro fes sor) w Hi g her In sti tu te of Te ch no lo gy w Bi ra ku.
W cza sie trwa nia kon tra któw, przed³u¿a nych na pro œbê ucze l ni goszcz¹cych,
zy ska³ opi niê bar dzo do bre go wyk³ado w cy. Od by wa³ te¿ kró t kie wy ja z dy
s³u¿ bo we na uni wer sy te ty eu ro pe j skie (Wie l ka Bry ta nia, Nie mcy, Gre cja),
poznawa³ europejskie systemy kszta³cenia, a zdobyte doœwiadczenia wpro -
wa dza³ na Uniwersytecie Warszawskim.

Szcze gó l nie wie le wysi³ku w³o¿y³ Pro fe sor w prze bu do wê pro gra mu
kszta³ce nia stu den tów na pro wa dzo nej w Zak³ad zie spe cja li za cji z ge o gra fii
re gio na l nej oraz za pe w nie nie wy so kie go po zio mu meto dy cz ne go pro wa dzo -
nych tam za jêæ, za rów no w³as nych, jak i ca³ej ka dry nauko wo-dy dakty cz nej.
Spe cja li za cjê ge o gra fii re gio na l nej wpro wa dzo no ju¿ w po³owie lat piê æ dzie -
si¹tych, ale prze³omo wym mo men tem w ewo lu cji jej pro fi lu by³o ob jê cie
w 1975 r. kie row ni c twa Zak³adu przez Pro fe so ra Bo les³awa Du ma no wskie go
oraz Jego pro gra mo we wyst¹pie nie na zor gani zo wa nej przez Zak³ad w 1979 r.
ogól no po l skiej kon fe ren cji po œwiê co nej przed mio to wi ba dañ ge o gra fii re gio -
na l nej. Za sad nicz¹ myœl¹ wyg³oszo ne go wów czas przez Pro fe so ra re fe ra tu
Ge o gra fia re gio na l na jako dys cy p li na ba da w cza by³o stwier dze nie, i¿ przed -
mio tem jej ba dañ po win ny byæ re la cje miê dzy dzia³al no œci¹ cz³owie ka a ota -
czaj¹cym go œro do wi skiem. Z t¹ myœl¹ wpro wa dzo no w roku 1983/1984 do
progra mu 3 nowe wyk³ady, któ re sta³y siê trzo nem spe cja li za cji: Stru ktu ra
i ewo lu cja przy ro dy, Ge o gra fia cz³owie ka oraz Przy ro da a spo³ecze ñ stwo.
Og ni wem ³¹cz¹cym wszy stkie te sfe ry by³o ewo lu cy j ne ich ujê cie. Nowy pro -
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gram kszta³ce nia akcen to wa³ pod sta wo wy cel wsze l kich stu diów wy ¿szych,
ja kim jest na ucze nie stu den tów do strze ga nia i roz wi¹zy wa nia pro ble mów.
Pro fe sor na kre œli³ nowy kie ru nek dla pro wa dzo nych na spe cja li za cji prac ma -
gi ste r skich. Z ini cja ty wy m³odej ka dry Wy dzia³u pro wa dzi³ dla niej za jê cia
z meto do lo gii pra cy ba da w czej. Pro fe sor Bo les³aw Du ma now ski wy pro mo wa³ 
czte rech do kto rów. By³ do brym dy da kty kiem uni wer syte c kim, wy ka zuj¹cym 
du¿e zaan ga ¿o wa nie w kszta³ce nie stu den tów i m³odej ka dry na uko wej, lu -
bia nym i ce nio nym przez m³od zie¿, cie szy³ siê ta k ¿e sza cun kiem ko le gów
i wspó³pra co w ni ków.

DZIA£AL NOŒÆ ORGA NIZA CY J NA

Choæ Pro fe sor Du ma no wski zde cy do wa nie przedk³ada³ dzia³al noœæ ba -
dawcz¹ nad or ga ni za cyjn¹, pe³ni³ wie le fun kcji na Wy dzia le Ge o gra fii i Stu -
diów Re gio na l nych, na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim i poza nim. Na Uni wer -
sy te cie Wa r sza wskim pe³ni³ fun kcjê za stê pcy dy re kto ra Stu dium Afry kani -
stycz ne go (1974–1975), by³ te¿ se kre ta rzem Ze spo³u ds. Ba dañ Matema -
tyczno- Przyrod ni czych oraz cz³on kiem Pre zy dium Ko mi sji ds. Ba dañ Na -
uko wych.

Na Wy dzia le by³ pocz¹tko wo kie ro w ni kiem Pra co w ni Afry kani sty cz nej,
a na stê p nie d³ugo le t nim kie ro w ni kiem Zak³adu Ge o gra fii Re gio na l nej, od
1975 r. do prze j œcia na eme ry tu rê w roku 1997. Ta Jego fun k cja by³a czymœ
o wie le g³êb szym, ni¿ zwyk³a dzia³al noœæ orga niza cy j na. W kon ta ktach ze
wspó³pra cow ni ka mi by³ bar dziej przy ja cie lem, ni¿ sze fem. Za chê ca³ do roz -
wi ja nia indy widu a l nych zain te re so wañ, wspie ra³, do ra dza³, chê t nie dzie li³ siê
swo im do œwia d cze niem. Za wsze by³ go tów do roz mów o pro ble mach na uko -
wych, a swoj¹ pasj¹ ba dawcz¹ po tra fi³ za ra ziæ in nych. Pro fe sor by³ wzo rem
bezin tere sow no œci, ¿y cz li wo œci i pro stoli nij no œci, wy cho wawc¹ i na u czy cie -
lem. Po ka zy wa³, jak w dys ku sji sku piaæ siê na pro ble mie i nie tra kto waæ kry -
ty cz nych uwag ad per so nam. By³ ¿yczliwym arbitrem w spornych kwestiach, 
mistrzem prowadz¹cym po trudnych, ale i fascynuj¹cych œcie ¿ kach badañ
naukowych.

W 1981 r. zo sta³ dzie ka nem Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l -
nych. O oko li cz no œciach wy bo ru tak pisa³ w sie dem dzie si¹t¹ ro cz ni cê uro -
dzin Pro fe so ra nie ¿yj¹cy ju¿ Ma ksy mi lian Sko t ni cki: ...My œlê, ¿e Jego
otwa r toœæ na inne pogl¹dy, na kry ty kê, jest t¹ cech¹, któr¹ szcze gó l nie ceni¹ 
ci, któ rych za szczy ca swoj¹ wspó³prac¹. Sprzy ja two rze niu at mo s fe ry,
w któ rej wszy s cy, rów nie¿ i najm³odsi, ucz¹ siê dys ku sji i swo bod ne go wy ra -
¿a nia swo ich opi nii. Te za le ty oso bo wo œci Bo les³awa Du ma no wskie go oka -
za³y siê cen ne nie ty l ko w pra cy na uko wej i dy da kty cz nej, ale ta k ¿e w sy tu a -
cji szcze gó l nej. Jego to le ran cja wy klu cza³a oczy wi œcie ja kie ko l wiek sym pa -
tie do ustro jów tota li ta r nych, a ucz ci woœæ i in te li gen cja – do porz¹dku
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i w³adz PRL. Kie dy w 1981 r. zo sta³ pie r wszym z wy bo ru, ,,soli dar no œcio -
wym” dzie ka nem Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych UW, za dba³
jed nak prze de wszy stkim o to, aby unikn¹æ na piêæ i przebrn¹æ przez stan wo -
jen ny z jak naj mnie j szym dla tego Wy dzia³u usz czer b kiem. Jego przy jaŸñ
i ¿y cz li woœæ, sku te cz na i dys kre t na, jest za wsze dla wie lu wielk¹ po moc¹,
my œlê, ¿e na le ¿y do osób, o któ rych do pie ro po pe w nym cza sie siê mówi, ¿e
tak du¿o siê im za wdziê cza. Mimo prze j œcia na eme ry tu rê w 1997 roku by³
w la tach 1997–1999 prze wod nicz¹cym Rady Stu dium Do kto ranc kie go oraz
cz³on kiem Ko mi sji ds. prze wo dów do kto r skich na Wy dzia le Ge o gra fii
i Stu diów Re gio na l nych.

Poza ucze l ni¹ Pro fe sor Bo les³aw Du ma no wski dzia³a³ akty w nie w Pol -
skim To wa rzy stwie Geo gra fi cz nym oraz Oli m pia dzie Geo gra fi cz nej, bêd¹c
w la tach 1979–1982 Prze wod nicz¹cym Wa r sza wskie go Ko mi te tu Okrê go -
we go oraz cz³on kiem jury tego Ko mi te tu. W Mi ni ste r stwie Na uki Szko l ni c -
twa Wy ¿sze go i Te ch ni ki by³ cz³on kiem Ko mi sji eks per tów ds. Pro gra mów
i Po drê cz ni ków geo gra fi cz nych.

Ewe li na Kan to wicz

OPRA CO WA NIA BIO GRA FI CZ NE I INNE ZRÓD£A 

Przy opra co wy wa niu bio gra mu ko rzy sta³am prze de wszy stkim z ma te ria³ów udo stê p -
nio nych mi przez se kre ta riat Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych UW za wie -
raj¹cych ¿y cio ry sy, spra wo z da nia z dzia³al no œci, spi sy pu b li ka cji przy go to wa ne przez
Pro fe so ra Bo les³awa Du ma no wskie go oraz ca³¹ do ku men ta cjê prze bie gu Jego pra cy na
Uni wer sy te cie Wa r sza wskim. 

Ponad to ko rzy sta³am z Przed mo wy do przy goto wa ne go do pu b li ka cji i opra co wa ne go
przez Ma³¿on kê Pro fe so ra, prof. dr hab. Annê Du ma nowsk¹ ar ty ku³u, któ ry sta no wi od -
bi cie wie lo le t nich stu diów i ba dañ Pro fe so ra Bo les³awa Du ma no wskie go nad ewo lucj¹
przy ro dy o za siê gu tak wni kli wym i sze ro kim, ¿e nie po zwo li³o Mu to na uko ñ cze nie tej
tak wa ¿ nej dla Nie go pu b li ka cji przed œmie r ci¹. 

Wy ko rzy sta³am te¿ pu b li ka cjê 50 lat Zak³adu Ge o gra fii Re gio na l nej w Uni wer sy te cie
Wa r sza wskim, „Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne”, t. 34, WGiSR UW, Wa r sza wa 2004,
186 s. oraz wy mie nio ne po ni ¿ej w uk³ad zie chro nolo gi cz nym opra co wa nia bio gra fi cz ne.

Sko t ni cki M., 1997, Bo les³aw Du ma no wski w oczach Jego wspó³pra co w ni ków, Pra ce
i Stu dia Geo gra fi cz ne WGSR UW, 19, 11-14.

Wi nid B., 1997, Pro fe sor dr hab. Bo les³aw Du ma no wski. S³owo wstê p ne, Pra ce i Stu dia
Geo gra fi cz ne WGSR UW, 19, 9-10.

Jahn A., 1997, Pro fe so ro wi dr. hab. Bo les³awo wi Du ma no wskie mu w 70-t¹ ro cz ni cê
Jego uro dzin, Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne WGSR UW, 19, 8.

Ku si ñ ski W., 2005, Bo les³aw Du ma no wski. Po ¿e g na nie (1927-2005), Ga ze ta Wy bo r -
cza, 15 grud nia.
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Kan to wicz E., Sko t ni cki M., Wa le wski A., 2007, Bo les³aw Du ma no wski 1927-2005,
Przegl¹d Geo gra fi cz ny, 79, 1, 179-181.

Ja wo r ska B., 2007, Mistrz i Ma³go rza ta, Przegl¹d Geo gra fi cz ny, 79, 1, 182-183. 
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1968, Ge o gra fia fi zy cz na Afry ki (z M. Ja ku bo wskim i E. K³os - Kan to wicz), Wa r sza wa.
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 Sum ma ry

Pro fes sor Bo les³aw Du ma no wski – a geo morp ho lo gist and a re gio nal ge o gra p her was
born on 24 March 1927 in Pod olia. In 1952 he ob ta i ned the master’s de gree in
geo morp ho lo gy at the Wroc³aw Uni ve r si ty whe re then he sta r ted scien ti fic re se arch and
re ce i ved the de gree of a Do ctor of Phi lo so p hy in 1958 and co m p le ted his ha bi li ta tion
pro ce du re in 1964.

In 1965 Bo les³aw Du ma no wski com men ced his work at the Uni ve r si ty of Wa r saw
which he con ti nu ed un til the end of his life. He was bo und to the De pa r t ment of Re gio nal
Ge o gra p hy and to the Afri can In sti tu te. He tra vel led ab ro ad se ve ral ti mes: to Chi na
(1956), Egypt (1959), the Gre at Bri ta in (1965), Tan za nia (1972–1974), and Li bya
(1984–1987), among the ot hers. At the Uni ve r si ty of Wa r saw he was the Vice -di re c tor of
the Afri can In sti tu te (1974–1975), the Di re c tor of the De pa r t ment of Re gio nal
Ge o gra p hy (1975–1997), an As so cia ted Dean (1980–1981) and the Dean of the Fa cu l ty
of Ge o gra p hy and Re gio nal Stu dies (1981–1984).

Pro fes sor Dumanowski’s scien ti fic ou t put co m pri sed works in geo morp ho lo gy,
re gio nal ge o gra p hy and met ho do lo gy of ge o gra p hy. He was the au t hor of se ve ral
un con ven tio nal hy po t he sis. In his geo morp ho lo gic works he ex p la i ned the ori gin and the
de ve lo p ment of the Su de ty Mo un ta ins re lief, fo cu sing on slo pe co vers and slo pe
mor p ho lo gy in re fe ren ce to li t ho lo gy and cli ma te, the ori gin of sphe ri cal ca vi ties in
san d sto nes and the stru c tu re of mo ra i nes. His stu dy in Afri ca con ce r ned the ori gin of
de pres sions sur ro un ding the gra ni tic ma siifs, the fo r ma tion of co pies du nes, the evo lu tion 
of slo pes and mor p ho lo gy of the wadi. Professor’s works were pu b li s hed in Ze i t s chrift für 
Geo morp ho lo gie. In the re gio nal ge o gra p hy he con tri bu ted with works on the im pact of
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the na tu ral en vi ron ment va ria bi li ty (me a su red by the gra dient size of cho sen ele ments) on 
the di stri bu tion and de nsi ty of po pu la tion and with its amp li fi ca tion in his scien ti fic
me t hod of the en vi ron ment eva lu a tion me a su red by its di ve r si ty in the basic fields.

Du ring his work at the Uni ve r si ty of Wa r saw pro fes sor Bo les³aw Du ma no wski
le c tu red on the stru c tu re and the evo lu tion of na tu re, on the phy si cal ge o gra p hy of
con ti nents (espe cial ly of Afri ca), on met ho do lo gy of ge o gra p hy and of the re gio nal
ge o gra p hy, and on the tro pi cal zone ge o gra p hy. He tu to red few do zen master’s and four
doctor’s the ses.
He died Oc to ber 25, 2005 in Wa r saw.
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Uni we r sy tet Wa r sza wski, ul. Kra ko wskie Przed mie œcie 26/28, 00-927 Wa r sza wa,
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