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Je rzy Kon dra cki uro dzi³ siê 1 li sto pa da 1908 r. w Wa r sza wie. Mie sz ka³
na Pra dze, gdzie w 1917 r. roz pocz¹³ na ukê w gi mna zjum W³adys³awa IV.
Ma tu rê zda wa³ w 1926 r., w dniach prze wro tu ma jo we go. Jego zain tere so wa -
nia, obok szko³y, kszta³towa³o ha r ce r stwo. Tam uczy³ siê orien ta cji w te re nie,
czy ta nia mapy, ry so wa nia pro fi li. De cy duj¹c siê na stu dia na Uni wer sy te cie
Wa r sza wskim bra³ pod uwa gê dwa przed mio ty, ge o gra fiê i hi sto riê. O wy bo -
rze ge o gra fii, jak mo ¿ na przy pu sz czaæ, przes¹dzi³ spo sób pro wa dze nia tego
przed mio tu w gi mna zjum W³adys³awa IV. 

W swych wspo mnie niach pi sze: ¯eby zo staæ przy jê tym na obo wi¹zuj¹ce na
I ro ku stu diów æwi cze nia kar to gra ficz ne, trze ba by³o przed sta wiæ na ry so wan¹
przez sie bie mapê. Pa miê tam, ¿e za nios³em na to ko lo k wium wstê p ne fra g ment
mapy hip some try cz nej Cza r no ho ry, na ry so wa ny na pod sta wie au stria c kiej mapy
topo gra fi cz nej w ska li 1:75 000. Mapa ta zna laz³a uz na nie m³od ego asy sten ta
dr Bo g da na Za bo r skie go i tak zo sta³em stu den tem ge o gra fii (Kon dra cki 1998a).

Stu dia roz pocz¹³ w 1926 r. i uko ñ czy³ po 5 la tach uzy skuj¹c w 1931 r. dy -
p lom ma gi ste r ski z fi lo zo fii w za kre sie ge o gra fii. Bêd¹c je sz cze stu den tem
roz pocz¹³ pra cê jako na uczy ciel ge o gra fii w Gi mna zjum Ksiê ¿y Ma ria nów na 
Bie la nach. Po za ko ñ cze niu stu diów w roku 1931/1932 odby³ s³u¿bê wo j -
skow¹ w Szko le Pod chor¹¿ych Pie cho ty. 1 sty cz nia 1933 r. prof. S. Len ce -
wicz za trud ni³ go na sta no wi sku asy sten ta w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym i po
trzech la tach awan so wa³ na sta no wi sko sta r sze go asy sten ta. Je rzy Kon dra cki
do kto ry zo wa³ siê w 1938 r. na pod sta wie pra cy Stu dia nad mo r fo lo gi¹ i hy -
dro gra fi¹ Po je zie rza Bras³awskie go. Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e by³ to pie r wszy do -
kto rat pod kie run kiem S. Len ce wi cza wy ko na ny zgod nie z no wy mi za sa da mi, 
po prze dzo ny stu dia mi magi ste r ski mi.

Do na uki ge o gra fii w szko le J. Kon dra cki po wró ci³ w 1934 r. By³o to
 Gimnazjum Zgro ma dze nia Ku pców przy uli cy Pro stej. W 1935 r. po od by ciu
ro cz ne go Stu dium Peda gogi cz ne go, pra kty ki w szko le oraz zda niu ki l ku
 egzaminów pa ñ stwo wych uzy ska³ dy p lom na uczy cie la szkó³ œred nich. Do
1939 r. obo wi¹zki asy sten ta na uni wer sy te cie dzie li³ z obo wi¹zka mi na uczy -
cie la we wspo mnia nym gi mna zjum. Wspo mnieæ te¿ na le ¿y, ¿e przez pó³tora
roku (1933–1934) J. Kon dra cki pra co wa³ w dzia le na zew ni c twa Wo j sko we go 
In sty tu tu Geo gra ficz ne go.



Je rzy Kon dra cki ucze st ni czy³ w ka m pa nii wrze œ nio wej. W po³owie
wrze œ nia 1939 r. do sta³ siê do nie wo li i po po by cie w obo zach prze j œcio wych
zo sta³ w maju 1940 r. osa dzo ny w ofla gu w Wolden bergu- Dobieg nie wie.
Prze by wa³ tam a¿ do wy zwo le nia przez Ro sjan w ko ñ cu sty cz nia 1945 r.
W nie wo li pro wa dzi³ ¿yw¹ dzia³al noœæ dy da ktyczn¹ i popu la ry za torsk¹. Pro -
wa dzi³ od czy ty, wyk³ada³ ge o gra fiê na dwu le t nich Wy ¿szych Ku r sach Na -
uczy cie l skich i na Stu dium Nauk Spo³ecz nych. Zor ga ni zo wa³ kurs obe j -
muj¹cy za kres pie r wsze go roku stu diów geo gra fi cz nych. Te ma ty ka za jêæ
by³a kore spon dency j nie uz gad nia na z prof. S. Len ce wi czem. Na kurs ten
zg³osi³o siê 28 osób, ale za li czy³o ty l ko 12. Nie któ re z nich uzy ska³y po wo j -
nie dy p lo my ma gi ste r skie. W obo zie J. Kon dra cki do sko na li³ zna jo moœæ jê zy -
ków i za j mo wa³ siê te¿ t³uma cze niem te kstów geo gra fi cz nych. 

Po za ko ñ cze niu wo j ny po wró ci³ najpierw do Kra ko wa, gdzie zna laz³a siê
jego naj bli ¿ sza ro dzi na. Nawi¹za³ kon ta kty z Uni wer sy te tem Ja giel lo ñ skim,
jed nak po wi zy cie w ma r cu 1945 r. w Wa r sza wie zde cy do wa³ siê osie d liæ
w ro dzin nym mie œcie. Za mie sz ka³ w za ofe ro wa nym mu przez prof. Jana
Sam so no wi cza, czte ropo ko jo wym mie sz ka niu przy uli cy Wi l czej 22. I tu sw¹
pierwsz¹ po wo j nie sie dzi bê zna laz³ Zak³ad Geo gra fi cz ny Uni wer sy te tu Wa r -
sza wskie go za j muj¹c we wspo mnia nym mie sz ka niu dwa po ko je. 

Prof. S. Len ce wicz, jak wia do mo, zgin¹³ w 1944 r. w cza sie ewa ku a cji
Sta re go Mia sta, a doc. S. Pie t kie wicz cza so wo osie d li³ siê w Kra ko wie.
Dr J. Kon dra cki by³ za tem je dy nym obe cnym w Wa r sza wie pra co w ni kiem
przed wo jen ne go Zak³adu. St¹d na nie go spad³y wsze l kie dzia³ania zwi¹zane
z re a kty wacj¹ Zak³adu. Fun kcjê ku ra to ra Zak³adu Geo gra ficz ne go pe³ni³
pocz¹tko wo prof. Ro man Koz³owski, a w grud niu 1945 r. kie row ni c two obj¹³
doc. Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki, ge o log i ge o graf, któ ry wcze œ niej kie ro wa³
Pra co w ni¹ Fi zjo gra ficzn¹ Biu ra Od bu do wy Sto li cy. W 1947 r. Zak³ad prze -
nie sio ny zo sta³ do bu dyn ku che mii na ul. Pa ste u ra 1, a w rok pó Ÿ niej Je rzy
Kon dra cki prze pro wa dzi³ siê do wy god ne go spó³dzie l cze go mie sz ka nia przy
uli cy Fi l tro wej. 

W 1951 r. w zwi¹zku z powo³aniem In sty tu tu Geo gra ficz ne go w mie j s ce
Zak³adu utwo rzo na zo sta³a Ka te dra Ge o gra fii Fi zy cz nej. Prof. S.Z. Ró ¿y cki
prze szed³ na Wy dzia³ Ge o lo gii, a kie row ni c two Ka te dry obj¹³ mia no wa ny za -
stêpc¹ pro fe so ra J. Kon dra cki. Tytu³ pro fe so ra nad zwy czaj ne go otrzy ma³
w 1954 r., a pro fe so ra zwy cza j ne go w 1969. Fun kcjê kie ro w ni ka Ka te dry (póŸ -
niej po no w nie Zak³adu) Ge o gra fii Fi zy cz nej pe³ni³ nie prze rwa nie do 1979 r.
W okre sie 1953–1956 spra wo wa³ urz¹d dzie ka na Wy dzia³u Bio lo gii i Nauk o
Zie mi Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, a po usamo dzie l nie niu siê In sty tu tu by³
w la tach 1970–1977 jego dy re kto rem. Po utwo rze niu Wy dzia³u Ge o gra fii
i Stu diów Re gio na l nych pe³ni³ fun kcjê dy re kto ra In sty tu tu Nauk Fizycz -
nogeo grafi cz nych (1977–1979). W 1979 r. prze szed³ na eme ry tu rê i rów no -
cze œ nie zo sta³ za tru d nio ny na czê œci eta tu. Pra co w ni kiem Wy dzia³u po zo sta³
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do 1997 r. Od roku 1979 prze wod ni czy³ Ra dzie Na uko wej In sty tu tu Nauk
Fizycz nogeo grafi cz nych. 

Pro fe sor Kon dra cki by³ ge o gra fem o wszech stron nych zain tere so wa -
niach. W przed wo jen nym okre sie swo jej dzia³al no œci, pod wp³ywem prof.
S. Len ce wi cza, in te re so wa³ siê geo mor fo lo gi¹ i ge o lo gi¹ czwa r to rzê du, a ta k -
¿e li mno lo gi¹. Pierwsz¹ jego pu b li kacj¹ na ukow¹ by³y Ta ra sy do lne go Bugu.
Uka za³a siê ona w „Przegl¹dzie Geo gra fi cz nym” w 1933 r. i nawi¹zywa³a do
s³yn ne go opra co wa nia Len ce wi cza Dy lu wium i mo r fo lo gia œro d ko we go Po -
wi œla. Ge ne zie rze Ÿ by i obie go wi wody po œwiê cona by³a rów nie¿ roz pra wa
do kto r ska. Jako uczeñ i wspó³pra co w nik S. Len ce wi cza ucze st ni czy³ w wie lu
przed siê w ziê ciach na uko wych swe go mi strza, a prze de wszy stkim w ba da -
niach je zio r nych na Po le siu. Pro wa dzi³ te¿ ba da nia nad zlo dowa ce nia mi
w Ka r pa tach, a ta k ¿e po ma ga³ w opra co wa niu tomu Pol ska w Wie l kiej Ge o -
gra fii Po wszech nej. 

Roz po czê te ba da nia kon ty nu o wa³ w okre sie po wo jen nym. Przez 10 lat
kie ro wa³ Pra co w ni¹ Ge o gra fii Je zior w In sty tu cie Ge o gra fii PAN. Opu b li ko -
wa³ znacz¹c¹ pra cê Uwa gi o ewo lu cji mor folo gi cz nej Po je zie rza Ma zu r skie go
(1952), w któ rej przed sta wi³ ujed no li co ny sche mat re ce sji lo do w ca w pó³no c -
no - ws chod niej Pol sce. Ucze st ni czy³ w miê dzyna ro do wych kon gre sach li m -
no logi cz nych i w kon gre sach INQUA. Rów no cze œ nie w co raz wiê kszym sto -
p niu in te re so wa³ siê kom p le kso wym po dej œciem w ge o gra fii, opu b li ko wa³ ar -
ty ku³ o Po je zie rzu Ma zu r skim tra kto wa nym jako re gion na tu ra l ny (1957),
roz wi ja³ me to dy re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej i ty po lo gii krajo bra zu.

Z ini cja ty wy J. Kon dra c kie go i pod Jego kie run kiem prze pro wa dzo ne zo -
sta³y pie r wsze w Pol sce ze spo³owe ba da nia geo gra fi cz ne, naj przód w la tach
1956 i 1957 w Pie c kach pod Mr¹go wem, a po tem w pocz¹tku lat 60. w oko li -
cach Pi ñ czo wa. W obu przy pa d kach re pre zen tan ci ró ¿ nych kie run ków geo -
gra fi cz nych pro wa dzi li wspó l ne ba da nia w te re nie wy mie niaj¹c uwa gi i do -
œwia d cze nia. Pod su mo wa nie prac sta no wi³o ujê cie syn te ty cz ne obe j muj¹ce
po dzia³ te re nu na jed no stki przy rod ni cze i ana li zê wza je mnych re la cji po miê -
dzy ba da ny mi ele men ta mi. W 1960 r. prof. J. Kon dra cki opu b li ko wa³ ty po lo -
giê krajo bra zu na tu ral ne go Pol ski, a w 1969 r. uka za³ siê jego no wa to r ski
i wa ¿ ny pod wzglê dem me to dy cz nym pod rê cz nik Pod sta wy re gio nali za cji
fizycz nogeo grafi cz nej (dru gie wyd. 1976).

Prof. J. Kon dra cki by³ rów nie¿ au to rem po dzia³u Pol ski na re gio ny
fizycz nogeo grafi cz ne. Kon ce pcjê tego po dzia³u przed sta wi³ ju¿ w 1946 r.,
a o pis re gio nów po ja wi³ siê w Ge o gra fii fi zy cz nej Pol ski w 1955 r. Bar dziej
szcze gó³owy po dzia³ zo sta³ przed sta wio ny w 1966 r. z oka zji miê dzy naro do -
wej kon fe ren cji po œwiê co nej re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej Pol ski.
Osta t nia wer sja sta le uzu pe³nia ne go i ule p sza ne go po dzia³u zo sta³a opub li ko -
wa na w 1998 r. w pod rê cz ni ku J. Kon dra c kie go Ge o gra fia re gio na l na Pol ski.
Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e re gio nali za cja ta zna j du je po wszech ne za sto so wa nie nie
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ty l ko w pra cach na uko wych, a od roku 1991 sta³a siê obo wi¹zuj¹ca w na szym
kra ju.

By³ prof. J. Kon dra cki wy bi t nym przed sta wi cie lem ge o gra fii re gio na l nej. 
W spra wie przed mio tu i za dañ tej na uki wy po wia da³ siê ju¿ w 1960 r. Zna -
mien ny jest fakt, ¿e osta t nie mu dzie³u nada³ tytu³ Ge o gra fia re gio na l na Pol -
ski. Ksi¹¿ka ta, wzno wio na po œmie r ci Pro fe so ra w 2000 r., po œwiê co na jest
sy ste maty czne mu omó wie niu re gio nów fizycz nogeo grafi cz nych, przy czym
ka ¿ da z oma wia nych jed no stek jest chara ktery zo wa na rów nie¿ z pun ktu wi -
dze nia pro wa dzo nej tam go spo dar ki. Pod sta wo we Ÿród³o in fo r ma cji dla zain -
tere so wa nych Po je zie rzem Ma zu r skim sta no wi opra co wa nie Pol ska pó³noc -
no- ws chod nia (1972), a krajo bra zom gó r skim po œwiê co na jest mo no gra fia
Ka r pa ty (1978), w któ rej ca³ko wi cie po mi niê to oma wia nie po szcze gó l nych
ko m po nen tów œro do wi ska przy rod ni cze go, a pola od nie sie nia sta no wi¹ po -
szcze gó l ne czê œci Ka r pat tra kto wa ne jako jed no stki fizycz nogeo grafi cz ne,
chara ktery zo wa ne pod wzglê dem przy rod ni czym oraz spo³eczno -go spoda r -
czym. 

Prof. J. Kon dra cki in te re so wa³ siê rów nie¿ ka r to gra fi¹. W la tach 1945–1951
pra co wa³ w G³ów nym Urzê dzie Po mia rów Kra ju i za j mo wa³ siê re dakcj¹ map 
i at la sów. Z tego okre su po cho dzi nie zwy kle nie gdyœ po pu la r ny At las kie -
szon ko wy (re da k cja wspó l nie z K. Kuchaøem) obe j muj¹cy 25 map. Przez
ponad 20 lat Pro fe sor Kon dra cki prze wod ni czy³ Ko mi te to wi do Spraw Ka r to -
gra fii Ogó l nej przy pre ze sie Urzê du Ge o de zji i Ka r to gra fii. By³ prze wod -
nicz¹cym Rady Na uko wej At la su Rze czypo spo li tej Pol skiej, cz³on kiem Ko -
mi te tu At la sów Na ro do wych i Re gio na l nych Miê dzy naro do wej Unii Geo gra -
fi cz nej i Gru py Ro bo czej At la sów Œro do wi ska MUG. By³ au to rem wie lu
map, za rów no w ska li szcze gó³owej, jak na przyk³ad no wa to r ska mapa je zio ra 
Œniar d wy, jak i przegl¹do wej – g³ów nie mapy Pol ski do At la su Na ro do we go
i A t la su Rze czypo spo li tej. 

Od 1975 r. prze wod ni czy³ Ko mi sji Stan da ry za cji Nazw Geo gra fi cz nych
poza gra ni ca mi Pol ski przy Mi ni strze Edu ka cji Na ro do wej. W okre sie
1986–1997 by³ cz³on kiem Ko mi sji Usta la nia Nazw Miej s co wo œci i Obie któw 
Fizjo gra fi cz nych przy Urzê dzie Rady Mi ni strów. Ucze st ni czy³ w ki l ku kon -
fe ren cjach ONZ w spra wie stan da ry za cji nazw geo gra fi cz nych. 

Pro fe sor za j mo wa³ siê rów nie¿ dy da ktyk¹ ge o gra fii. Bez po œred nio
po wo j nie bra³ udzia³ w li cz nych ku r sach dla na uczy cie li orga ni zo wa nych
przez Mi ni ste r stwo Oœwia ty w cza sie wa ka cji le t nich i zi mo wych. Ku r sy te
po³¹czo ne by³y z wy cie cz ka mi na uko wy mi. Wspó l nie z ¿on¹ na pi sa³ pod rê cz -
nik ge o gra fii Pol ski dla szko³y pod sta wo wej (1947, ko le j ne wyd. 1948,
1950/1951). By³ to pie r wszy pod rê cz nik do tycz¹cy Pol ski w no wych gra ni -
cach. Przez dwa lata kie ro wa³ Zak³adem Me to dy ki Na ucza nia Ge o gra fii.
Przez 15 lat bra³ udzia³ w miê dzyna ro do wych kon fe ren cjach za j muj¹cych siê
we ry fi kacj¹ tre œci pod rê cz ni ków szko l nych ge o gra fii i hi sto rii. 
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Pro fe sor Kon dra cki du¿o pu b li ko wa³. Za wsze dba³ o upa miê t nie nie wa ¿ -
nie j szych wy da rzeñ. Chê t nie pisa³ re cen zje. Ca³ko wi ty spis Jego pu b li ka cji
prze kra cza 750 po zy cji i zo sta³ za mie sz czo ny na ko ñ cu ni nie j sze go te kstu.
Wœród pu b li ka cji Pro fe so ra na szcze gó l ne pod kre œle nie zas³ugu je pod rê cz nik
Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski. Pie r wsze po wo jen ne wy da nie tej ksi¹¿ki uka za³o
siê w 1955 r. pod na zwi skiem S. Len ce wi cza, cho cia¿ opra co wa ne i z uzu -
pe³nie nia mi J. Kon dra c kie go. Wer sja ta zo sta³a przet³uma czo na na jê zyk ro -
sy j ski i chi ñ ski. W 1959 r. opub li ko wa ne zo sta³o II wy da nie (S. Len ce wicz,
J. Kon dra cki), a w 1965 r. nowa wer sja ca³ko wi cie zmie nio na w sto sun ku do
pie rwo w zo ru. Pod rê cz nik ten do cze ka³ siê sze œciu wy dañ, osta t nie w 1988 r.
Prof. J. Kon dra cki opu b li ko wa³ rów nie¿ ki l ka in nych skry p tów i pod rê cz ni -
ków. Poza cy to wa ny mi uprze d nio wspo mnieæ wy pa da ciesz¹c¹ siê du¿¹
popu la r no œci¹ ksi¹¿kê Ogó l na wie dza o Zie mi (1969). Przet³uma czy³ ta k ¿e
sie dem pod rê cz ni ków i mo no gra fii wy da nych za gra nic¹, wœród nich s³ynne
dzie³o S. Ka le s ni ka Ge o gra fia fi zy cz na ogó l na (pie r wsze wy da nie 1961, nast.
1962, 1964 i 1969) i g³oœn¹ ksi¹¿kê D. Ar man da Na uka o kraj o bra zie (1980).

By³ lu bia nym wyk³adowc¹. Po tra fi³ mó wiæ nie zmie r nie in te re suj¹co wy -
ko rzy stuj¹c sw¹ g³êbok¹ wie dzê nie ty l ko w za kre sie ge o gra fii. Wyk³ady ilu -
stro wa³ przyk³ada mi foto gra fo wa nych przez sie bie krajo bra zów. Wy kszta³ci³
ponad 200 ma gi strów i by³ fo r ma l nym pro mo to rem w 21 za ko ñ czo nych prze -
wo dach do kto r skich. Bra³ rów nie¿ udzia³ w na da niu sto p nia do kto ra 5 da l -
szym oso bom. 

Pro fe sor Kon dra cki po tra fi³ zgro ma dziæ wokó³ sie bie li cz ne gro no wspó³ pra -
cowników. Jego szeœciu ucz niów uzy ska³o sto pieñ do kto ra habi lito wa ne go
i pra co wa³o na sta no wi skach pro fe so r skich w ró ¿ nych ucze l niach. Inni pe³nili 
odpo wie dzia l ne fun kcje w ad mi ni stra cji, ochro nie œro do wi ska i pla no wa niu
prze strzen nym. 

By³ cz³owie kiem dla wszy stkich ¿y cz li wym, cie szy³ siê po wszechn¹
sym pa ti¹ i sza cun kiem. By³ twórc¹ kie run ku krajo bra zo we go w pol skiej ge o -
gra fii. Kie ru nek ten roz win¹³ siê na stê p nie w wiê kszo œci oœro d ków na uko -
wych na sze go kra ju. W du ¿ej mie rze Jego zas³ug¹ by³ dy na mi cz ny roz wój geo -
gra fii w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim. 

Pro fe sor Kon dra cki by³ wie lo kro t nie od zna cza ny. Otrzy ma³ Krzy¿ Wa le -
cz nych, Krzy¿ Ofi ce r ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Me dal za Udzia³ w Wo j -
nie Ob ron nej 1939, Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej i inne od zna cze nia
krajo we, a ta k ¿e Z³ot¹ od zna kê za Zas³ugi dla Re pu b li ki Au strii i Z³oty Me dal
Wy dzia³u Przy rod ni cze go Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze. 

Trud no jest rów nie¿ prze ce niæ zas³ugi Pro fe so ra dla Pol skie go To wa rzy -
stwa Geo gra ficz ne go, do któ re go na le ¿a³ od 1933 r. By³ jed nym z ini cja to rów
wzno wie nia dzia³al no œci To wa rzy stwa po wo j nie. Do ko na³o siê to na ze bra -
niu 5 maja 1945 r. w mie sz ka niu na Wi l czej, w obe cno œci 17 osób. Od 1945 r.
by³ cz³on kiem Zarz¹du G³ów ne go PTG. W okre sie 1959–1968 pe³ni³ fun kcjê
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prze wod nicz¹cego Zarz¹du G³ów ne go, a w la tach 1953–1959 i 1968–1987
by³ za stêpc¹ prze wod nicz¹cego. W 1976 r. zo sta³ cz³on kiem ho no ro wym
PTG, a w 1987 r. na da na Mu zo sta³a god noœæ Ho no ro we go Prze wod -
nicz¹cego Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go. ¯yciu To wa rzy stwa po -
œwiê ci³ 80 pub li ko wa nych not, z któ rych naj wa¿ nie j sze jest bez w¹tpie nia ob -
sze r ne omó wie nie do ro b ku To wa rzy stwa w 75 ro cz ni cê jego ist nie nia. Wzi¹³
udzia³ we wszy stkich do ro cz nych zja z dach PTG (!). By³ rów nie¿ cz³on kiem
ho no ro wym piê ciu za gra ni cz nych to wa rzystw geo gra fi cz nych: NRD,
w³oskie go, wê gie r skie go, ser b skie go i cze chos³owa c kie go. 

Pro fe sor Je rzy Kon dra cki du¿o pod ró ¿o wa³. Ju¿ jako asy stent prof.
S. Len ce wi cza ucze st ni czy³ w IV Kon gre sie Ge o gra fów i Et no gra fów
S³owia ñ skich w Bu³ga rii w 1936 r. i w III Kon gre sie INQUA w Wied niu
w tym sa mym roku oraz w Miê dzy naro do wym Kon gre sie Geo gra fi cz nym
w Am ster da mie w 1938 r. Po tem przysz³y lata obo zu je nie c kie go i okres za m -
kniê cia Pol ski na kon ta kty za gra ni cz ne. Do pie ro w 1956 r. po ja wi³a siê mo ¿ li -
woœæ pie r wszych wy ja z dów. Pozwoli³o to Pro fe so ro wi Kon dra c kie mu na
udzia³ w miê dzy na rodowym ¿y ciu geo gra fi cz nym. Odby³ wie le wy jaz dów
s³u¿ bo wych. Z czasem za czê³y nad nimi prze wa ¿aæ wy ja z dy tu ry sty cz ne.
Od wie dzi³ pra wie wszy stkie kra je Eu ro py, nie któ re wie lo kro t nie. By³ parê
razy w Ame ry ce Pó³no c nej i w Afry ce. Pod ró ¿o wa³ ta k ¿e wie le po Pol sce.
Z ka ¿ de go wy ja z du przy wo zi³ szcze gó³owe no ta t ki, któ re wy ko rzy sty wa³
przy ko le j nych pod ró ¿ach i udo stê p nia³ zna jo mym. 

Do ro bek Pro fe so ra Je rze go Kon dra c kie go i Jego zas³ugi by³y wie lo kro t -
nie oma wia ne w zwi¹zku z uro czy sto œcia mi jubi leu szo wy mi.

22 li sto pa da 1968 r. odby³a siê w In sty tu cie Ge o gra fii UW se sja na uko wa
po œwiê co na 35-le t nie mu do ro b ko wi na uko we mu prof. J. Kon dra c kie go
w 60. ro cz ni cê Jego uro dzin. 

18 paŸ dzie r ni ka 1978 r. na Wy dzia le Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych
mia³a mie j s ce kon fe ren cja „Pra kty cz ne aspe kty ba dañ kom p le kso wej ge o gra -
fii fi zy cz nej” de dy ko wa na prof. J. Kon dra c kie mu w zwi¹zku z 70-le ciem uro -
dzin i 45-le ciem pra cy na uko wej. 

18 li sto pa da 1988 r. odby³a siê w Pa³acu Ka zi mie rzo wskim uro czy stoœæ
od no wie nia do kto ra tu prof. Je rze go Kon dra c kie go. 

W 1998 r. trwa³y przy go to wa nia do ko le j ne go ju bi le u szu, jed nak Pro fe -
sor wy je cha³ na Œwiê ta Wie lka no c ne w Alpy do Au strii, kra ju któ ry szcze gó l -
nie lubi³ i czê sto od wie dza³. Tam 13 kwie t nia zgin¹³ w wy pa d ku w cza sie pie -
szej wy cie cz ki. Przed wy ja z dem zd¹¿y³ au to ry zo waæ te ksty, któ re zo sta³y za -
mie sz czo ne w 24 to mie „Prac i Stu diów Geo gra fi cz nych” po œwiê co nym Jego
pa miê ci.

An drzej Ri chling
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PRA CE BIO GRA FI CZ NE I INNE ZRÓD£A

Kon dra cki J., 1991, Ge o gra fo wie Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go: Sta nis³aw Len ce wicz,
Bo g dan Za bo r ski, Sta nis³aw Pie t kie wicz (wspo mnie nia, li sty), Stu dia i Ma te ria³y
z Dzie jów Na uki Pol skiej, se ria II, z. 4. 

Kon dra cki J., 1995a, In sty tut Geo gra fi cz ny Wy dzia³u Bio lo gii i Nauk o Zie mi (1951-1969),
Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, t.16, Wa r sza wa.

Kon dra cki J, 1995b, In sty tut Ge o gra fii (1969-1977), Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, t. 16,
Wa r sza wa. 

Kon dra cki J., 1995c, Zak³ad Geo gra fi cz ny Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (1918-1951),
Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, t. 16, Wa r sza wa.

Kon dra cki J., 1998a, Moje przy go dy z ge o gra fi¹, Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, t. 24, Wa -
r sza wa.

Kon dra cki J., 1998b, Zwi¹zki z dy da ktyk¹ ge o gra fii, Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, t. 24,
Wa r sza wa.

Kon dra cki J., 1998c, Pocz¹tki dzia³al no œci po wo jen nej (roz mo wa z Ma³go rzat¹ Ma zu -
rek), Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, t. 24, Wa r sza wa

Mi ku l ski Z., 1984, Sy l we t ka na uko wa Pro fe so ra Je rze go Kon dra c kie go, Pra ce i Stu dia
Geo gra fi cz ne, t. 5, Wa r sza wa.

Mi ku l ski Z., 1998, Je rzy Kon dra cki 1908 – 1998, Przegl. Ge ogr., t. 70, z. 3-4.
Pró szy ñ ski M., 1970, Trzy dzie œci piêæ lat dzia³al no œci na uko wej Pro fe so ra Je rze go

Kon dra c kie go, Pra ce i Stu dia In sty tu tu Geo gra ficz ne go UW z. 9, Ge o gra fia Fi zy -
cz na, z. 3, Wa r sza wa.

Sto pa- Bo ry czka M., 1998, Pod wó j ny ju bi le usz Pro fe so ra Je rze go Kon dra c kie go, Pra ce
i Stu dia Geo gra fi cz ne, t. 24, Wa r sza wa.

Œwie r czy ñ ski K., 1970, Prof. dr J. Kon dra cki jako na uczy ciel i wy cho wa w ca, Pra ce
i Stu dia In sty tu tu Geo gra ficz ne go UW, z. 9, Ge o gra fia Fi zy cz na z. 3, Wa r sza wa.

SPIS PU B LI KA CJI JE RZE GO KON DRA C KIE GO

1933
1. Ta ra sy do lne go Bugu, Przegl. Ge ogr., t. 13, s. 104-126, fig. l, map 1. Od bi t ka jako

„Pra ce wy ko na ne w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UW” nr 19.

1935
2. O zlo do wa ce niu pa s ma Nie ne ski w Ka r pa tach Ma r ma ro skich; Przegl. Ge ogr., t. 14,

z. 3-4, s. 160-166, fig. 1. 

1936
3. Czwa r ty zjazd ge o gra fów i et no gra fów s³owia ñ skich, Przegl. Ge ogr., t. 15, s. 139-150.

1937
4. Sku t ki ule wy w dniu 22 maja 1937 r. w do li nie Pr¹dni ka, Przegl. Ge ogr., t. 16,

s. 161-165, fig. 2.
5. Ge o gra fia na £otwie i Li twie, Przegl. Ge ogr., t. 16, s. 181-185.
6. Wy pra wa na Gren lan diê, Przegl. Ge ogr., t. 16, s. 198-199.
7. Zmia ny w gra ni cach wo je wództw, Przegl. Ge ogr., t. 16, s. 203-205.
8. Ka r pa ty Ma r ma ro skie, Wie r chy, 15, s. 104-117, fig. 6, mapa 1. Od bi t ka, Kra ków

1938, ss. 15, mapa 1.
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9. O oro gra fi cz nym po dzia le Ka r pat po miê dzy Pru tem, Cis¹ i Cze re mo szem; Wie r chy,
15, s. 179-182, fig. 1.

1938
10. Po je zie rze Bras³awskie, Wia do moœæ tym cza so wa. C.R. Congr. Ge ogr., Et nogr. Sla -

ves, s. 76-77, So fia 1936.
11. Ûber die Ter ras sen den un te ren Dii na, C.R. Congr. In tern, de Géogr., t. 2, Tra va ux

de sect. A-F, s. 231-238, Am ster dam.
12. Com mis sion pour 1’étude des ter ras ses plio ce nes, et ple i sto ce nes (g³os w dys ku sji).

C.R. Congr. In tern, de Géogr., t. l, Ac tes du Con gres, ss. 531.
13. Stu dia nad mo r fo lo gi¹ i hy dro gra fi¹ Po je zie rza Bras³awskie go; Przegl. Ge ogr.,

t. 17, s. 1-100, fig. 16, mapa l, do da tek Ka ta log Je zior, ss. 14, Od bi t ka jako „Pra ce
wykonane w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UJP” nr 25. 

14. Ka ta log je zior po le skich, „Pra ce wy ko na ne w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UJP”,
nr 24, s. 19-32, do da tek Ka ta log, ss. 16 , fig. 1.

15. Osu sze nie Zui der - Zee, Przegl. Ge ogr., t. 17, s. 132-134.
16. Ge o gra fia w Ho lan di, Przegl. Ge ogr., t. 17, s. 134-136.
17. Akli ma ty za cja, Przegl. Ge ogr., t. 17, s. 136-138.
18. Re cen zja. Maas Wa l t her. Be i tra ge zur phy si s chen Ge o gra p hie Ku ja wiens und An -

-gren zen der Ge bie tes, De ut s che Wis. Ze itschr. für Po len, t. 33, 1937, Po znañ,
s. 143-158, Przegl. Ge ogr., t. 17. s. 137.

1939
19. Ge o gra p hy in the Ea stern Ba l tic Co un tries, Balt. and Scand. Co untr., vol. V, nr l,

s. 58-60, Gdy nia.
20. Po dzia³ Cze cho-S³owa cji, Przegl. Ge ogr., t. 18, s. 195-201, fig. 1.
21. Nowa gra ni ca miê dzy Polsk¹ a Cze cha mi i S³owacj¹, Przegl. Ge ogr., t. 18, s. 202-207.
22. Da l sze zmia ny w gra ni cach wo je wództw, Przegl. Ge ogr., t. 18, s. 208-209.
23. Zjazd ka r pa cki w Kra ko wie, Przegl. Ge ogr., t. 18, s. 211-213.
24. Re cen zja. Nowe opra co wa nie kli ma tu Wê gier; Wia do mo œci Mete oro logi cz ne i Hy -

dro gra ficz ne.

1946
25. Ge o gra fia fi zy cz na (skrypt po wie lo ny), ss. 108, Inst. Pe da gog. ZNP, Wa r sza wa.
26. Po mo rze, ss. 48, fig. 18, tab. 4, PZWS Wa r sza wa.
27. Sta nis³aw Len ce wicz (wspó l nie z W. Ri chlin g- Kon drack¹), Przegl Ge ogr., t. 19,

s. 23-33, fig. 1.
28. Ge o gra fia w obo zie je ñ ców „Oflag II-C”, Przegl. Ge ogr. t. 19, s. 116-119.
29. Trze cie spra wo z da nie Zak³adu Geo gra ficz ne go UW, Przegl. Ge ogr., t. 19, s. 122-128.

Oso b na od bi t ka (³¹cz nie z póz. 27), ss. 36, Wa r sza wa 1946.
30. Zjazd ge o gra fów, ge o de tów i ge o lo gów zwo³any przez Wo j sko wy In sty tut Geo gra fi -

cz ny w dniach 30 VI-1 VII 1945 r., Przegl. Ge ogr., t. 19, s. 132 oraz „Wia do mo œci
S³u¿by Geo gra fi cz nej”, r. 1948, z. l, s. 74-75.

31. G³ówny Urz¹d Po mia rów Kra ju, Przegl. Ge ogr., t. 20, s. 157-158.
32. Kon fe ren cja w spra wie wy da nia At la su Pol ski, Przegl. Ge ogr., t. 20, s. 161-164.
33. Ge o gra fia na uni wer sy te tach cze chos³owa c kich, Przegl. Ge ogr., t. 20, s. 164-165.
34. Re cen zja. Cza so pi s ma: „Wszech œwiat”, „Przegl¹d Geo de zy j ny”, „Wia do mo œci Sta -

ty sty cz ne”; Przegl. Ge ogr., t. 20, s. 168-169.
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1947
35. Ge o gra fia Pol ski, (wspó l nie z W. Ri chlin g- Kon drack¹), ss. 234, fig. 159, mapy 2.

PZWS, Wa r sza wa, II wy da nie 1948, III wy da nie 1950 – cz. l, 1951 – cz. 2.
36. Ma³y At las Pol ski, (re da k cja). G³ówny Urz¹d Po mia rów Kra ju. Wa r sza wa.
37. Hi p so me tria (mapa w ska li 1:5 000 000), Ma³y At las Pol ski. GUPK.
38. Re gio ny na tu ra l ne (mapa w ska li 1:5 000 000), Ma³y At las Pol ski. GUPK.
39. Mo r fo lo gia (mapa w ska li 1:2 000 000), At las Ziem Od zy ska nych. GUPK.
40. Ge o gra p hic Su r vey. In fo r ma tion of Po land; ss. 4, mapa l, MSZ Wa r sza wa.
41. Z mor fo ge ne zy do li ny do lne go Nie m na, Przegl. Ge ogr., t. 21, z. 1-2, s. 11-36, fig. 3,

map 1. Od bi t ka jako „Pra ce wy ko na ne w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym UW”, nr 27,
ss. 28, mapa 1.

42. Wie l koœæ i za lud nie nie Cze chos³owa cji, Przegl. Ge ogr., t. 21, z. 1-2, s. 132-133.
43. Wzno wie nie wy daw ni c twa „Mete oro lo gi cal Ma ga zi ne”, Przegl. Ge ogr., t. 21, s. 376.
44. Pro to kó³ z I ze bra nia Ko mi te tu Reda kcy j ne go Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz -

ne go z dnia IX 1946 r. (wspó l nie z S. Sro ko wskim), Cza sop. Ge ogr., t. 17, z. 3-4,
s. 268-270.

45. Re gio ny geo gra fi cz ne Pol ski. Za gad nie nie po dzia³u Pol ski na ob sza ry na tu ra l ne,
Cza sop. Ge ogr., t. 17, z. 3-4, s. 281-286.

46. Tym cza so wy wy nik dys ku sji nad po dzia³em re gio na l nym Pol ski. Za gad nie nie po -
dzia³u Pol ski na ob sza ry na tu ra l ne, Cza sop. Ge ogr., t. 17, z. 3-4, s. 296-298.

47. Re gio ny geo gra fi cz ne Pol ski, Biul. Ogn. Me tod. Ge ogr. w Wa r sza wie, nr 2 (do da tek
do Dzien ni ka Urzê do we go Ku ra to rium Okr. Wa r sza wskie go), s. 3-6.

48. Re cen zja. Ksi¹¿ki na des³ane (an gie l skie); Przegl. Ge ogr., t. 21, s. 135-136, 378-379.
49. Re cen zja. Nowe cza so pi s ma („Ge o gra f ski Pre gled”, „Wia do mo œci S³u¿by Hy dro -

logi cz nej i Meteo rolo gi cz nej”), Przegl. Ge ogr., t. 21, s. 375.
50. Re cen zja. Mapy (pol skie, wy da ne w 1947 r.), Przegl. Ge ogr., t. 21, s. 376-378.

1948
51. Ka r pa ty i Su de ty, ss. 35 fig. 13. Czy te l nik – Wie dza Po wszech na, £ódŸ.
52. Roz voj zemepisu v Pol sku, Ze me pi s ne Aktu a li ty, r. 2, e. 3, s. 31-33, Pra ha.
53. Je zio ro Œniar d wy i oko li ce (mapa w ska li 1:50 000); (re da k cja i opra co wa nie geo -

mor fo lo gii), GUPK.
54. Ka ta log je zior do rze cza Wis³y, Przegl. Ge ogr., t. 21, z. 3-4, s. 243-246.
55. Ge o gra fia w Bu³ga rii, Przegl. Ge ogr., t. 21, z. 3-4, s. 358.
56. Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w To ru niu i Szcze ci nie w dniach

25-29 maja 1947 r., Przegl. Ge ogr., t. 21, z. 3-4, s. 361-365.
57. Kon fe ren cja w spra wie or ga ni za cji s³u¿by gle boz na w czej w ska li ogól nopa ñ stwo -

wej, Przegl. Ge ogr., t. 21, z. 3-4, s. 366-369.
58. Pol skie To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne, Ge o gra fia w Szko le, r. l, nr l, s. 60-61.
59. Ge o gra fia na wy ¿szych ucze l niach w Pol sce, Ge o gra fia w Szko le, r. l, nr l, s. 61-62.
60. Zja z dy Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Ge o gra fia w Szko le, r. l, nr 2, s. 60.

1949
61. Re gio ny na tu ra l ne (mapa nr 14), Stu dium Pla nu Krajo we go II. GUPP.
62. Przegl¹dowa mapa geo lo gi cz na Pol ski, Wy da nie A, Ar kusz A-4 -Gi ¿y c ko. Ska la

l:300 000; Pa ñ stwo wy Inst. Geo lo gi cz ny, Wa r sza wa.
63. Mo r fo lo gia (mapa w ska li 1:2 000 000), At las Pol ski; (wspó l nie z J. Cza p lick¹),

GUPK, Wa r sza wa.
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64. Ni zi ny i po je zie rza, ss. 32, fig. 12, map 1. Czy te l nik – Wie dza Po wszech na, £ódŸ.
65. Pod sta wo we pro ble my geo mor fo lo gii wed³ug Mar ko wa, Cza sop. Ge ogr., t. 20,

s. 81-108. Nad bi t ka – Wroc³aw 1950.
66. O po dzia³ Pol ski na kra i ny na tu ra l ne, Jan tar, t. 7, z. 1-2, s. 108-112.
67. Rzut oka na ge o gra fiê w Cze chos³owa cji, Ge o gra fia w Szko le, r. 2, nr 4-5, s. 114-116.
68. Re cen zja. R. Ga lon. Po dzia³ Pol ski na kra i ny na tu ra l ne, Cza sop. Ge ogr., t. 18,

z. 1-4, s. 113-122, 1948, Jan tar, r. 7, z. 3-4, s. 108-112.
69. Re cen zja. s. Pie t kie wicz. Po dzia³ mor folo gi cz ny Pol ski Œro d ko wej i Pó³no c nej,

 Czasop. Ge ogr., t. 18, z. 1-4, s. 123-169, 1948, Jan tar, r. 7, z. 1-2, s. 108-112.

1950
70. At las kie szon ko wy, (re da k cja wspó l nie z K. Ku chaÍem), ss. 34, map 25, Trza ska,

Evert i Mi cha l ski, II wyd. 1951.
71. Sta nis³aw Len ce wicz 1889-1944, Ro cz nik Pol skie go To wa rzy stwa Geo logi cz ne go,

t. 19, z. l, s. 91-98.
72. T³uma cze nie. W.P. Bu da now. Mapa w na ucza niu ge o gra fii, (t³uma cze nie wspó l nie

z W. Ri chlin g- Kon drack¹), ss.136. Na sza Ksiê ga r nia, Wa r sza wa.
73. Mo r fo lo gia Je zio ra Nie go cin, (wspó l nie z W. Ri chlin g- Kon drack¹), Przegl. Ge ogr.,

t. 22, s. 141-143, fig. 3. 
73a. Mo r fo lo gia ozie ra Nie go cin, (wspó l nie z W. Ri chlin g- Kon drack¹), Przegl. Ge ogr.,

t. 22, s. 21. 
73b. Geo morp ho lo gy of the Nie go cin Lake, (wspó l nie z W. Ri chlin g- Kon drack¹),

Przegl Ge ogr., t. 22, Suppl., s. 77.
74. Sta nis³aw Po nia to wski; Przegl. Ge ogr., t. 22, s. 303.
75. Trze ci Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go; Przegl. Ge ogr., t. 22, s. 309-311.
76. Od czy ty A. Fischelle’a o ge o gra fii fran cu skiej, Przegl. Ge ogr., t. 22, s. 312.

1951
77. The De ve lo p ment of Ge o gra p hy in Po land [w:] Ta y lor G., (ed.) Ge o gra p hy in

the XX-th Cen tu ry, s. 122-127, Lon don, Me t hu en.
78. Po mia ry kra ju, Ge o gra fia w Szko le, r. 4, nr l, s. 47-50.

1952
79. Uwa gi o ewo lu cji mor folo gi cz nej Po je zie rza Ma zu r skie go, Z ba dañ czwa r to rzê du

w Pol sce, t. l, PIG, Biul. 65, s. 513-597, fig. 4.
80. Ob se r wa cje nad te r mik¹ je zio ra Nie go cin na sta cji na uko wej Pol skie go To wa -

rzy stwa Geo gra ficz ne go w Gi ¿y c ku (1949-1951), Przegl. Ge ogr., t. 24, z. 3,
s. 49-71.

81. Kon fe ren cja Wy dzia³u Spraw Na uko wych PTG w spra wie mapy mor folo gi cz nej
i mapy hy dro gra ficz nej Pol ski, Przegl. Ge ogr., t. 24, z. 3, s. 87-89.

82. Po sie dze nie Ko mi sji dla mapy mor folo gi cz nej i mapy hy dro gra ficz nej Pol ski (Po -
znañ 4 VI 1952), Przegl. Ge ogr., t. 24, z. 3, s. 89-91.

83. Przed miot i za da nia ge o gra fii fi zy cz nej w œwie t le dys ku sji na ³amach „Iz wie stij
Wsie soju z no go Gieo grafi cze sko go Ob szcze stwa”, Przegl. Ge ogr., t. 24, s. 3-24.

84. No wsze pogl¹dy na po wsta nie i bu do wê Zie mi, Cza sop. Ge ogr., t. 21-22, s. 58-68.

1953
85. Geo mor fo lo gia (mapa w ska li 1:2 000 000), At las Pol ski, z. 1, CU GiK , II wyd. Wa r -

sza wa.
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86. Mo r fo lo gia je zio ra Ta f ty, Ro cz ni ki Nauk Ro l ni czych, ser. D, t. 67, s. 9-22, ilustr.
mapy, tabl.

87. Mapa geomo rfolo gi cz na Pol ski, Przegl. Ge ogr., t. 23, s. 55-94, mapa ba r w na 1.
88. Sta nis³aw Sro ko wski, Przegl. Ge ogr., t. 23, s. 171-175.
89. Dzia³al noœæ Ko mi te tu Reda kcy j ne go wy da w nictw at la so wych G³ów ne go Urzê du po -

mia rów Kra ju w r. 1950, Przegl. Ge ogr., t. 23, s. 183-184.
90. Spra wo z da nie Zak³adu Ge o gra fii Fi zy cz nej Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go z prac nad 

map¹ geo mor fo lo giczn¹ Pol ski w roku 1952, Przegl. Ge ogr., t. 25, z. 3, s. 47-49.
91. O za da niach i me to dach ba dañ kom p le kso wych w ge o gra fii fi zy cz nej, Przegl. Ge ogr,

t. 25, z. 4, s. 65-73.
92. Wstê p ny kon spekt opra co wa nia „Ge o gra fii Pol ski” (wspó l nie z s. Le sz czy c kim

i J. Bar ba giem), Przegl. Ge ogr., t. 25, z. 4, s. 107-112.

1954
93. S. Len ce wicz. Lo do w ce i ich wp³yw na rze Ÿ bê po wie rz ch ni Zie mi. Wody lo do we

(opra co wa nie do dru ku), ss. 207, fig. 87. PWN, Wa r sza wa.
94. B. Do bry nin. Ge o gra fia fi zy cz na Eu ro py Za chod niej (t³uma cze nie), ss. 472, rys. 212, 

PWN, Wa r sza wa.
95. Roz wój i stan ba dañ li mno logi cz nych (poza biolo gi cz nych) w Pol sce, Przegl. Ge ogr.,

t. 26, z. 2, s. 2-11.
96. Re cen zja. L. Ski b nie wski, Z. Mi ku l ski. Hy dro lo gia wie l kich je zior ma zu r skich,

Wiad. S³u¿by Hydr. i Met., t. 4, 1954, z. 4. Przegl. Ge ogr., t. 26, z. 2, s. 167-169.
97. Ma u ri ce Lu ge on (1870-1953), Przegl. Ge ogr., t. 26, z. 2, s. 184-185.
98. Sta cja na uko wa In sty tu tu Ge o gra fii PAN w Miko³aj kach, Przegl. Ge ogr., t. 26, z. 2,

s. 194-196.
99. In sty tut Geo gra fi cz ny Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go w la tach 1945-1954, (wspó l nie

z S. Le sz czy c kim), Przegl. Ge ogr., t. 26, z. 3, s. 175-192.
100. Z po stê pów ba dañ nad czwa r to rzê dem Pol ski, Cza sop. Ge ogr., t. 25, z. 1-2,

s. 146-164.

1955
101. S. Len ce wicz, Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski (opra co wa³ i uzu pe³ni³ J. Kon dra cki),

ss. 412, rys. 216, mapy 2 poza te kstem. PWN, Wa r sza wa.
101a. S. Len ce wicz. Fi zi cze ska ja gie o gra fi ja Pol szi (ob ra bo ta³ i dope³ni³ J. Kon dra cki),

ss. 401, rys. 120, fot. 98, mapy ba r w ne poza te kstem 2. Iz dat. Ino stran noj Li tie ratu -
 ry. Mo sk wa.

101b. S. Len ce wicz. Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski (opra co wa nie i uzu pe³nie nie J. Kon dra c -
ki). Wy da nie chi ñ skie – brak da nych bib lio grafi cz nych.

102. Pro ble ma ty ka fizycz nogeo grafi cz nej re gio nali za cji Pol ski, Przegl. Ge ogr., t. 27,
z. 2, s. 289-309, tab. l, mapy 2.

103. Kon fe ren cja w spra wie pla nu piê cio le t nich uni wer syte c kich stu diów geo gra fi cz -
nych w dniu 3 ma r ca 1955 r., Przegl. Ge ogr., t. 27, z. 2, s. 454-457.

104. III Zjazd Hy dro bio lo gów Pol skich we Wroc³awiu w dniach 2-4 kwie t nia 1955 r.,
Przegl. Ge ogr., t. 27, z. 2, s. 465-467.

105. Re cen zja. „Wie r chy”, t. 23, 1954; Przegl. Ge ogr., t. 27, z. 3-4, s. 674-675.

1956
106. I Kon fe ren cja geomo rfolo gi cz na To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Nie mie c kiej Re -

pu b li ce Demo kra ty cz nej, Przegl. Ge ogr., t. 28, z. 2, s. 371-381, ryc. 2.
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107. Kon fe ren cja czwa rto rzê do wa In sty tu tu Ge o gra fii i Ko mi sji dla Ba da nia Czwa r to -
rzê du Pol skiej Aka de mii Nauk w dniach 17 i 18 ma r ca 1955 r., Przegl. Ge ogr., t. 28, 
z. 2, s. 440-451.

108. Powo³anie Ko mi te tu Hydro biolo gicz ne go Pol skiej Aka de mii Nauk, Przegl. Ge ogr.,
t. 28, z. 2, s. 458.

109. W od po wie dzi E. Mas sa l skie mu, Przegl. Ge ogr., t. 28, z. 4, s. 855-856.
110. Kon fe ren cja Ko mi sji Je zio r nej Ko mi te tu Hydro biolo gicz ne go PAN w Miko³aj kach

w dniach 9-10 cze r w ca 1956 r., Przegl. Ge ogr., t. 28, z. 4, s. 870.
111. The Po lish uni ve r si ty sy stem of geo gra p hi cal tra i ning (wspó l nie z S. Le sz czy c kim

i B. Wi ni dem), Przegl. Ge ogr., t. 28, Suppl, s. 10-18, oraz „Re vi sta ge o gra fi ca”
r. 19, 1957, nr 45, s. 166-168, Bra sil.

112. Na tu ral re gions of Po land, Przegl. Ge ogr., t. 28, Suppl., s. 48-60, mapa 1.
113. Re gio ny na tu ra l ne Pol ski, Ge o gra fia w Szko le, r. 9, nr 6, s. 281-292, ma p ka 1.
114. Re cen zja. A. Ba sa ly kas. Os no w ny je cze r ty stro je ni ja do li ny rie ki Nie ma na; Przegl.

Ge ogr., t. 28, z. 2, s. 418-419.
115. Re cen zja. Woda – wróg i przy ja ciel cz³owie ka. Pra ca zbio ro wa pod re dakcj¹ S. Hu -

c kla, ss. 212, ilustr., LSW, Wa r sza wa 1955, Ge o gra fia w Szko le, r. 9, nr 2,
s. 106-107.

1957
116. S. Len ce wicz. Pi s ma wy bra ne z ge o gra fii fi zy cz nej Pol ski (re da k cja, przed mo wa,

bi b lio gra fia), ss. 447, fig, tab, mapy 4 poza te kstem. PWN, Wa r sza wa.
117. Na ma r gi ne sie ar ty ku³u M. Ja ni sze wskie go i g³osu w dys ku sji A. Cha³ubi ñ skiej,

Przegl. Ge ogr., t. 29, z. l, s. 171-175
118. Miê dzy naro do wy Kon gres Li mno logi cz ny w He l sin kach, Przegl. Ge ogr., t. 29, z. l,

s. 219-224.
119. Zjazd re gio na l ny Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Rze szo wie, Przegl.

Ge ogr., t. 29, z. l, s. 227-228.
120. Z dzia³al no œci Ko mi te tu Hydro biolo gicz ne go Pol skiej Aka de mii Nauk, Przegl.

 Geogr., t. 29, z. l, s. 228.
121. Zjazd re gio na l ny Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Ol szty nie (15-17 VI

1957), Przegl. Ge ogr., t. 29, z. 4, s. 898-900.
122. Po je zie rze Ma zu r skie jako re gion na tu ra l ny, Ge o gra fia w Szko le, r. 10, nr 5,

s. 226-240, ma p ki.
123. Re cen zja. At las Géolo gique de la Po lon ge 1:2 000 000, Edi tion spe cia le destinée

aux pa r ti ci pants de la XX-Pme Ses sion du CongrPs Geo lo gi que In ter na tio nal,
 Mexique, 1956, Przegl. Ge ogr., t. 29, z. 2, s. 411-412.

124. Re cen zja. Ta trza ñ ski Park Na ro do wy. Pra ca zbio ro wa pod re dakcj¹ W. Sza fe ra,
Kra ków 1955, Przegl. Ge ogr., t. 29, z. 4, s. 846-847.

125. Re cen zja. S. Smó l ski. Pie ni ny – przy ro da i cz³owiek; Kra ków 1955, Przegl. Ge ogr.,
t. 29, z. 4, s. 846-847.

126. Re cen zja. S. Kry go wski. O dwóch no wych po dzia³ach na re gio ny geo gra fi cz ne
 Niziny Wielko polsko -Ku ja wskiej, Bad. Fizj. Pol. Zach., t. 3, 1956, Przegl. Ge ogr.,
t. 29, z. 4, s. 847-848.

1958
127. Hy dro gra fia do rze cza Kru ty ni (wspó l nie z Z. Mi ku l skim), Pra ce Geo gra fi cz ne IG

PAN (bez nu me ru), ss. 87, ryc. 13, tab. poza te kstem 5, mapa 1.
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128. Hy dro gra fia do rze cza Kru ty ni, Biul. In form. Ko mit. Hy dro biol. PAN, nr 1.
129. Der Stand der geo grap hi s chen Fo r s chun gen der Seen in Po len, „Ve r handl. d. in tern.

Ve re in f. Li mno lo gie”, s. 411-415. Stut t gart.
130. Neue Er ge b nis se der geomo rpho logi s chen Er fo r s chung der ma su ri s chen Se en p lat te;

„Wiss. Ze itschr. d. Ernst -Mori t z -Arndt Uni ve r si tat Gre i f s wald”, Jahrg. VII, Ma t hem. 
-natu rwis sen s chaftl. Re i he, 1-2, B. l, s. 67-70.

131. Kon fe ren cja na uko wa Ko mi sji Miê dzyna rodo we go Roku Geo fizy cz ne go w dniach
5-8 IX 1958 r, Przegl. Ge ogr., t. 30, z. 2, s. 380-383.

132. Kon fe ren cja Wy dzia³u Spraw Na uko wych Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go
w Kra ko wie w dniach 12-13 X11 1957 r., Przegl. Ge ogr., t. 30, z. 2, s. 383-384.

133. Z dzia³al no œci Ko mi te tu Hydro biolo gicz ne go Pol skiej Aka de mii Nauk, Przegl. Ge ogr.,
t. 30, z. 2, s. 384-385.

134. Szwa j ca r skie pogl¹dy na po jê cie krajo bra zu w ge o gra fii, Przegl. Ge ogr., t. 30, z. 3,
s. 495-497.

135. Wspó³pra ca ra dziec ko-po l ska na polu ge o gra fii w zwi¹zku z po by tem prof. I. Gie -
ra si mo wa w Pol sce (wspó l nie z S. Le sz czy c kim), Przegl. Ge ogr., t. 30, z. 4,
s. 701-710.

136. Kon fe ren cja w spra wie ba dañ wspó³cze s nych ru chów sko ru py zie m skiej, Przegl.
Ge ogr., t. 30, z. 4, s. 774-775.

137. VI Ogól no po l ski Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Kra ko wie i Za -
ko pa nem w dniach 5-8 wrze œ nia 1958 r., Przegl. Ge ogr., t. 30, z. 4, s. 775-777.

138. Przed mo wa. No wsze pogl¹dy na isto tê krajo bra zu geo gra ficz ne go, Przegl¹d Za gra -
ni cz nej Li te ra tu ry Geo gra fi cz nej, z. 4, s. 1-3.

139. Re cen zja. Prze wod nik VI Ogól nopo l skie go Zja z du Pol skie go To wa rzy stwa Geo -
gra ficz ne go, cz. I, II, Przegl. Ge ogr., t. 30, z. 4, s. 758-760.

1959
140. Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski (S. Len ce wicz, J. Kon dra cki), ss. 486, ryc. 262, ta b li ce

dwu ba r w ne 4, mapa ba r w na poza te kstem 1. II wyd. 1962, III wyd. 1964.
141. Z ba dañ œro do wi ska geo gra ficz ne go w po wie cie mr¹go wskim (opra co wa nie zbio -

ro we pod kie run kiem J. Kon dra c kie go). Au to r stwa roz dzia³ów: Wstêp (s. 7-9),
typy œro do wi ska i po dzia³ re gio na l ny (s. 91-102, fig. 3), Za ko ñ cze nie (s. 103-104),
streszcze nie ro sy j skie i nie mie c kie (s. 105-132). Pra ce Ge ogr. IG PAN, nr 19,
ss. 132, rys. 17, map ba r w nych 6 poza te kstem.

142. Geo gra fi cz ne ba da nie je zior w ZSRR, Przegl. Ge ogr., t. 31, z. 2, s. 371-378.
143. Trzy dzie sto le cie pra cy na uko wej Sta nis³awa Lesz czy c kie go, Przegl. Ge ogr., t. 31,

z. 2, s. 427-428.
144. Otwa r cie obse r wa to rium hydrolo giczno- meteoro logiczne go w Miko³aj kach i na ra -

da nad ba da niem je zior, Przegl. Ge ogr., t. 31, z. 2, s. 468-470.
145. An to ni Bo les³aw Do bro wo l ski (w pi¹t¹ ro cz ni cê œmie r ci), Przegl. Ge ogr., t. 31,

z. 3-4 s. 743-745.
146. Z dzia³al no œci Ko mi sji Hy dro s fe ry Ko mi te tu Ge o fi zy ki PAN, Przegl. Ge ogr., t. 31,

z. 3-4, s. 761-763.
147. Kon fe ren cja Wy dzia³u Spraw Na uko wych Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go

w Opo lu (19-20 IV 1959 r.), Przegl. Ge ogr., t. 31, z. 3-4, s. 763-764.
148. Re gio na l ny Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Szcze ci nie (23-25 I 1959),

Przegl. Ge ogr., t. 31, z. 3-4, s. 767-769.
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149. IV Kon fe ren cja Wszech zwi¹zko we go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, po œwiê cona
ba da niom krajo bra zo wym (Ryga, 17-26 VIII 1959 r.), Przegl. Ge ogr., t. 31, z. 3-4
s. 774-775.

150. Stu dies on the Na tu ral Lan d s ca pe of the Ma su rian Lake Di strict, Przegl. Ge ogr.,
t. 31, Suppl. s. 111-119, rys, mapy 2.

151. Gru zi ñ skie To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne, Cza sop. Ge ogr., t. 30, z. l, s. 85-86.
152. Li te wskie To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne, Cza sop. Ge ogr., t. 30, z. l, s. 86.
153. Wszech zwi¹zko we To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne, Cza sop. Ge ogr., t. 30, z. l, s. 86-87.
154. Re cen zja. Sow rie mien ny je wier tika l ny je dwi ¿e ni ja zie mnoj kory na tier ri to rii za pa -

dnoj po³owi ny jew ro pie j skoj cza sti SSSR. Red. I.P. Gie ra si mow, Mo sk wa, 1958,
Przegl. Ge ogr., t. 31, z. 2, s. 402-403.

155. Re cen zja. Tru dy re gio nal ne go so wie sz cza nija po izu cze ni ju cze twier ti cz nych
ot³o¿e nij Pri ba l ti ki i Bie lo rus sii, Przegl. Ge ogr., t. 311, z. 2, s. 404-406.

156. Re cen zja. Lie tu vos TSR fiziné ge o gra fi ja. Red. A. Ba sa ly kas, Yi l nius, 1958; Przegl. 
Ge ogr., t. 31, z. 2, s. 406-408.

157. Re cen zja. T. Gu de lis. Lie tu vos pa ju rio neo te kto ni nio akty vu mo kla u si mo; Lie tu vo
TSR pa ju rio ge o lo gi nes ra i dos ve ly va ja me gla cia le ir post gla cia le (ho lo ce ne) pa -
grin di niai eta pai, Przegl. Ge ogr., t. 31, z. 2, s. 409-410.

158. Re cen zja. „Ge o gra fi nis Me traštis” Lie tu vos TSR Ge o grafine Dra u gi ja; t. l, 1958
Vi l nius, Przegl. Ge ogr., t. 31, z. 2, s. 410-411.

1960
159. Typy krajo bra zu na tu ral ne go (œro do wi ska geo gra ficz ne go) w Pol sce, Przegl. Ge ogr., 

t. 32, z. 1-2, s. 22-33, tab. l, ryc. 2.
159a. Ty pes of Na tu ral Lan d s ca pe (geo gra p hi cal en vi ron ment) in Po land, Przegl. Ge ogr.,

t. 32, Suppl, s. 29-39, tab. 2. 
159b. Les ty pes du pa y sa ge na tu rel en Po lo g ne, XIX Congr. In tern. de Géographie, Abs -

tract of Pa pers, Sto c k holm.
159c. Tipy pri rod nych ³an dsza f tow w Pol sze, „P�tera Stuèkas La t vi jas Yalsts Uni ve r -

sit~tes, Zin~tni skie Ra ksti”, t. 37, Ge o gra fi jas Zi na t nes, IV, nr 13, s. 147-155, tab.,
mapy.

160. XXXII Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo logi cz ne go w Za ko pa nem 3-7 IX 1959,
Przegl. Ge ogr., t. 32, z. 1-2, s. 218-219.

161. III Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go ZSRR (wspó l nie z S. Le sz czy c kim), Przegl.
Ge ogr., t. 32, z. 3, s. 343-354, tab.

162. Na ma r gi ne sie ar ty ku³u J. Bar ba ga – „ Przed miot i za da nia ge o gra fii re gio na l nej”, 
Przegl. Ge ogr., t. 32, z. 3, s. 361-363.

163. Stre sz cze nie. F. Da wi ta ja, K. Kaw ri sz wi li. Twó r cza dro ga A.N. D¿a wa chi szwi li
i jego rola w roz wo ju an tro po lo gii i ge o gra fii fi zy cz nej Ka u ka zu (w 85 ro cz nic¹
uro dzin i w 60-le cie dzia³al no œci na uko wej, peda go gi cz nej i spo³ecz nej), Przegl.
Ge ogr., t. 32, z. 4, s. 603-605.

164. £ote wska me to da kla sy fi ka cji i ka r to wa nia ma³ych jed no stek geo gra fi cz nych, Cza sop.
Ge ogr., t. 31, z. 3, s. 249-259.

165. Ju bi le usz prof. W³adys³awa Szafe ra, Cza sop. Ge ogr., t. 31, z. 3, s. 337-338.
166. Trze ci Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go ZSRR w Ki jo wie, Cza sop. Ge ogr., t. 31,

z. 4, s. 429-430.
167. Za rys geomo rfolo gi cz ny i hy dro gra ficz ny je zior oko lic Wê go rze wa (wspó l nie

z M. Szo sta kiem), Ro cz ni ki Nauk Ro l ni czych, t. 77-B-l, ss. 59, ryc. 46.
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1961
168. Gu i de – Book of Ex cu r sion D. INQUA VI Con gress. Nor t h -E ast Po land. The last

gla cia tion and the te r mi nal sta ges of the Midd le - Po lish gla cia tion in NE Po land
(wspó l nie z S. Pie t kie wi czem), ss. 66, map 16, ta bel 35, £ódŸ.

169. The pro blem of the ex ten sion of the last (Würmian) gla cia tion in Nort h -E a stern Po -
land (wspó l nie z S. Pie t kie wi czem), Abs tracts of Pa pers VI-th Con gress INQUA,
s. 56-57, Po land.

169a. Le pro ble me de l’extension de la de rnie re gla cia tion (Würm) au Nor d -Est de
la Po lo g ne, Rap port of the VI-th In ter na tio nal CongrPs of Qua te r na ry. Wa r saw,
1961, vol. VIII. Geomo rpho lo gi cal Se c tion, s. 173, ryc. l, £ódŸ.

170. De gla cia tion pro ces ses of the last gla cia tion (Würm) on the Ma zu rian Lake
 District; (wspó l nie z K. Œwie r czy ñ skim), Abs tacts of Pa pers VI-th Con gress
INQUA, s. 57, Po land.

171. So sto ja ni je na uki o pri rod nim ³an dsza f tie w Pol sze, Wie st nik Mo sko wsko go
Uniwie r si tie ta, nr 4, s. 44-50.

172. S. Ka le s nik. Ge o gra fia fi zy cz na ogó l na (re da k cja ca³oœci, t³uma cze nie wspó l nie
z I. Gie y sztor), s. 613, ryc. 109, II wyd. 1962, III wyd. 1964.

173. Hi sto ria i dzia³al noœæ Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Na uka Pol ska, r. 9,
nr 3, s. 159-165.

173a. Pol sko je Gieo grafi cze sko je Ob szcze stwo (isto ri ja i die ja tie l nost), ¯urna³ Pol skoj
Aka de mii Nauk, t. 6, wyp. 4 (24), s. 61-64. 

173b. The hi sto ry and ac ti vi ty of the Po lish Geo gra p hi cal So cie ty; The Re view of
the Po lish Aca de my of Scien ces, vol. 6, nr 4(24), s. 59-62.

174. W spra wie ter mi no lo gii i ta kso no mii jed no stek re gio na l nych w ge o gra fii fi zy cz nej
Pol ski, Przegl. Ge ogr., t. 33, z. l, s. 23-38, mapa 1.

175. Re gio na l ny zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w wo je wó dztwie kie le c -
kim (27-29 VI1960 r.), Przegl. Ge ogr., t. 33, z. l, s. 179-180.

176. Z dzia³al no œci Ko mi sji do Ba da nia Wspó³cze s nych Ru chów Sko ru py Zie m skiej,
Przegl. Ge ogr., t. 33, z. 2, s. 340-341.

177. Po sie dze nie Ko mi sji do Ba da nia Wspó³cze s nych Ru chów Sko ru py Zie m skiej,
Przegl. Ge ogr., t. 33, z. 4, s. 771-772.

178. Re gio na l ny Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Zie lo nej Gó rze (26-28 VI
1961), Przegl. Ge ogr., t. 33, z. 4, s. 775-776.

179. Wy cie czka Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go do Nie mie c kiej Re pu b li ki
Demo kra ty cz nej (23-29 V 1960), Cza sop. Ge ogr., t. 32, z. 3, s. 378-380.

180. Wy cie czka Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go na Miê dzy naro do wy Kon gres
Geo gra fi cz ny w Szto k ho l mie (5-14 VIII 1960), Cza sop. Ge ogr., t. 32, z. 3, s. 380.

181. Wy cie czka Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go do Bu³ga rii (17-31 VIII 1960),
Cza sop. Ge ogr., t. 32, z. 3, s. 380-381.

182. Po byt w Pol sce wy cie cz ki To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go NRD, Cza sop. Ge ogr.,
t. 32, z. 3, s. 381-382.

183. Z ba dañ Sta cji Na uko wej In sty tu tu Ge o gra fii PAN nad Je zio rem Miko³aj skim,
Wstêp (s. 1-8) i re da k cja ze szy tu. Do ku men ta cja Ge ogr., z. l, IG PAN, Wa r sza wa.

184. O ba da niach krajo bra zu na tu ral ne go, Ge o gra fia w Szko le, r. 14, nr l, s. 1-11,
mapy, tab.

185. Re cen zja. Mo no gra fia ge o gra fi ca a Re pu b li cii Po po la re Romîne. I. Ge o gra fia Fi zi ca.
Bu cu reºti, 1960, Przegl. Ge ogr., t. 33, z. l, s. 126-127.
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1962
186. The hi sto ry and ac ti vi ty of the Po lish Geo gra p hi cal So cie ty, Rev. Pol. Acad. Sci.,

Vol. 6, nr 2, s. 59-62.
187. Ju bi le usz Sta nis³awa Ka le s ni ka (wspó l nie z I. Gie y szto row¹), Przegl. Ge ogr., t. 34,

z. 2, s. 442-444, fot.
188. Kon fe ren cja kli mato logi cz na In sty tu tu Geo gra ficz ne go UW i Pol skie go To wa rzy stwa 

Geo gra ficz ne go dnia 6–7 kwie t nia 1962 r., Przegl. Ge ogr., t. 34, z. 3, s. 621-622, tab.
189. Ju bi le usz prof. B.¯. Mi lo je vi æa, Przegl. Ge ogr., t. 34, z. 4, s. 805.
190. Z dzia³al no œci Ko mi te tu Hydro biolo gicz ne go PAN, Przegl. Ge ogr., t. 34, z. 4, s. 816.
191. VI Kon gres ge o gra fów ju gos³owia ñ skich, Cza sop. Ge ogr., t. 33, 2, s. 286-290, fot.
192. VI Kon gres INQUA, Ge o gra fia w Szko le, r. 15, nr l, s. 1-8.

1963
193. Cz³on ko wie ho no ro wi Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr.,

t. 35, z. l, s. 133.
194. Spo t ka nie dys ku sy j ne na te mat dy na mi ki wód w je zio rach, Przegl. Ge ogr., t. 35, z. l,

s. 145-147.
194a. Spo t ka nie dys ku sy j ne na te mat dy na mi ki wód w je zio rach, (wspó l nie z Z. Mi ku l -

skim), Przegl. Ge o fiz., t. 8, z. 1-2, s. 101-103.
195. Kon fe ren cja geomo rfolo gi cz na In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu £ódz kie go, 

Przegl. Ge ogr., t. 35, z. l, s. 147-149.
196. Ze bra nie Ko mi sji At la sów Na ro do wych MUG w Bu da pe sz cie, Przegl. Ge ogr., t. 35,

z. l, s. 160-164.
197. Ogól no po l ska kon fe ren cja w spra wie mo r fo lo gii sto ku (w dniach 18-20 V 1963),

Przegl. Ge ogr., t. 35, z. 4, s. 755-758.
198. Pol sko - cze skie se mi na rium geo gra fi cz ne w dniach 22-24 V 1963 r., Przegl. Ge ogr.,

t. 35, z. 4, s. 758-759.
199. Miê dzy naro do wa wy cie czka fito socjo logi cz na do Pol ski wschod niej, Przegl. Ge ogr.,

t. 35, z. 4, s. 760-761.
200. Jubi le u szo wy Zjazd Wê gie r skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr.,

t. 34, z. 4, s. 201-202.
201. Geo gra fi cz ne kol lo k wium fran cusko -po l skie, Cza sop. Ge ogr., t. 34, s. 439-440.
202. Po pra wki do pogl¹dów na fizy czno geo gra ficzn¹ re gio nali za cjê Pol ski, Ge o gra fia

w Szko le, r. 16, nr 1.
203. Re cen zja. F. Ha e f ke. Phy si s che Ge o gra p hie De ut s chlands, Przegl. Ge ogr., t. 35,

z. l, s. 115.
204. Re cen zja. Ge o gra fia Po wszech na. t. I Zie mia – Œro do wi sko na tu ra l ne cz³owie ka,

Przegl. Ge ogr., t. 35, z. 3, s. 483-486.
205. Re cen zja. Ge o gra fia ir ge o lo gi ja. t. II, Przegl. Ge ogr., t. 35, z. 3, s. 487-489.

1964
206. Pro blems of Phy si cal Ge o gra p hy and physi co-geo grap hi cal re gio nali sa tion in Po -

land, Ge o gra p hia Po lo ni ca, t. l, s. 61-77, ryc. l, mapa 1.
207. The pro blem of ta xo no my of na tu ral units in re gio nal ge o gra p hy, Ge o gra p hia

 Polonica, t. 2, s. 109-114, mapa 1.
207a. Das Pro blem der Ta xo no mie der na turr dum li chen Ein he i ten, Wis sen s chaftl.

 Veroffentl. d. De ut s chen In sti tuts für Lan der kun de, N. F. 23/24, s. 15-21, Le i p zig.
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208. Nowi cz³on ko wie ho no ro wi Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr.,
t. 36, z. l, s. 187.

209. Na da nie me da lu Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr., t. 36, z. l, 
s. 187.

210. Re gio na l ny Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w To ru niu w dniach
14 – 16 IV 1963 r., Przegl. Ge ogr., t. 36, z. l, s. 205-206.

211. Rola spo³ecz na Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr., t. 36, z. 3,
s. 465-476.

212. In sty tut Geo gra fi cz ny Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go w la tach 1954 -1963, (wspó l -
nie z S. Le sz czy c kim), Przegl. Ge ogr., t. 36, z. 3, s. 519-535.

213. XXXVI Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo logi cz ne go w Pie ni nach 19-22 IX 1963 r.,
Cza sop. Ge ogr., t. 35, z. l, s. 118.

214. Dzia³al noœæ Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w la tach 1945-1964, Cza sop.
Ge ogr., t. 35, z. 3-4, s. 444-453.

215. Re gio ny fizycz nogeo grafi cz ne Pol ski, Po znaj Œwiat, r. 12, nr 4, s. 31-32.
216. Rola Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w po pie ra niu i sze rze niu nauk geo -

gra fi cz nych, Po znaj Œwiat, nr 12, s. 17-18.
217. Re cen zja. P. Gîºte s cu. La cu ri le din Re pu b li ca Po po la ra Romîna. Ge ne za ºi regi m -

hi dro lo gic, Bu cu re sti, 1963, Przegl. Ge ogr., t. 36, z. 2, s. 378-379.
218. Re cen zja. M. Pe c si, B. Sa r fa l vi. Die Ge o gra p hie Un garns. Bu da pest, 1962, Przegl.

Ge ogr., t. 36, z. 2, s. 380.

1965
 219. Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, PWN, ss. 575, ryc. 272, tab. dwu ba r w nych 4, mapa

 barwna poza te kstem l. 
219a. Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, Wyd. II (1967), ss. 575, ryc. 272, tab. dwu ba r w nych 4,

map ba r w na poza te kstem l. PWN, Wa r sza wa.
219b. Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, Wyd. III (1978), zmie nio ne, ss. 463, ryc. 165, tab. 12,

fot, mapy ba r w ne poza te kstem 4. PWN, Wa r sza wa.
219c. Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, Wyd. IV (1980), ss. 463, ryc. 165, tab. 12, fot, mapy

ba r w ne poza te kstem 4. PWN, Wa r sza wa
219d. Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, Wyd. V (1981), ss. 463, ryc. 165, tabl. 12, fot., mapy

ba r w ne poza te kstem 4.
219e. Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, Wyd. VI (1988), ss. 464, fig. 165, tabl. 12, fot. 41,

mapy ba r w ne poza te kstem 4. PWN, Wa r sza wa.
220. Hi sto i re des lacs ma su riens (wspó l nie z H. Ko ro lec, J. Sta siak, M. Szo sta kiem

i K. Wiê c ko wskim), XVI Li mno log. Con ven tus in Po lo nia, MCMLXV. Abs tracts.
220a. Hi sto i re de lacs ma su riens (wspó l nie z H. Ko ro lec, J. Sta siak, M. Szo sta kiem

i K. Wiê c ko wskim), Ve re in. Li mnol. 16, s. 270-273, ryc. 1. Stut t gart.
221. A geo mo r p hic and hy dro gra p hic ou t li ne of the Ma zu rian La ke land, XVI Li mnol.

Con ven tus in Po lo nia. MCMLXV. Ma zu ry, part I, s. 21-28, ryc. 2, Kra ków.
222. Problemes de la géogra p hie phy si que et ses ap p li ca tions pra cti qu es, C. R. du col lo -

que géographique fran co- polo na is sur l’aménagement du ter ri to i re. Me mo i res et
do cu ments publiés sous la di re c tion de Jean Dresch, t. 10, fasc. 2, s. 15-20, rys. 2.
Pa ris.

223. Fiziko geogra ficze sko je rajo niro wa ni je Pol szi, Iz wie sti ja Akad. Nauk SSSR, ser
geo grafi cze ska ja, nr l, s. 32-37.
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223a. Fizy czno ge o graficzna re gio nali za cja Pol ski, Acta Uni ver si ta tis Ca ro li nae, Geo -
gra p hi ca, nr 1-2, s. 13-20. Pra ha.

224. Os no w ny je cze r ty re lie fa na ter ri to rii po œled nie go ole die nie ni ja, Po sled nij jew ro -
pie j skij led ni ko wyj po krow, AÑ SSSR, Inst. Gie o gra fii. Mo sk wa.

225. Sta nis³aw Len ce wicz 1889-1944, Na uka Pol ska, nr 2, s. 130-138, ryc. 1.
225a. Sta nis³aw Len ce wicz 1889-1944, ¯urna³ Pol. Akad. Nauk, nr 2, s. 32-38.
225b. Sta nis³aw Len ce wicz 1889-1944, Re view of Po lish Acad. of Scien ce, nr 2, s. 33-39
225c. Sta nis³aw Len ce wicz 1889-1944, Rev. de 1’Acad. Po lon. des Scien ces, nr 2,

s. 34-40.
226. Nowi cz³on ko wie ho no ro wi PTG, Przegl. Ge ogr., t. 37. z. 2, s. 425-426.
227. Se sja na uko wa w 20-t¹ ro cz ni cê œmie r ci i 75-t¹ ro cz ni cê uro dzin Sta nis³awa Len ce -

wi cza, Przegl. Ge ogr., t. 37, z. 2, s. 426-427.
228. Po sie dze nie Ko mi sji Ba dañ Fizjo gra fi cz nych Ko mi te tu Prze strzen ne go Zago -

spoda ro wa nia Kra ju PAN we Wroc³awiu i Zag³êbiu Tu ro szo wskim, Przegl. Ge ogr., 
t. 37, z. 2, s. 428-430.

229. Na ra da po lo wa In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu £ódz kie go przy wspó³ udzia le
Od dzia³u £ódz kie go Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr., t. 37, 
z. 2, s. 430.

230. W spra wie fizycz nogeo grafi czne go po dzia³u Eu ro py w kla sy fi ka cji dzie siê t nej,
Przegl. Ge ogr., t. 37, z. 3, s. 539-547, ryc. 1.

231. Jan Ja czy no wski, 1895-1965, Przegl. Ge ogr., t. 37, z. 3, s. 570, ryc. 1.
232. No wsze pogl¹dy nie mie c kie na pro ble ma ty kê ba dañ krajo bra zu, Przegl. Ge ogr.,

t. 37, z. 4, s. 669-684.
233. Ana stas Be sz kow, 1896-1964, Przegl. Ge ogr., t. 37, z. 4, s. 735-736, ryc. 1.
234. Se sja na uko wa ku ucz cze niu Ka ro la Boh da no wi cza (1864-1947), Przegl. Ge ogr.,

t. 37, z. 4, s. 747-748.
235. VII Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go NRD, Cza sop. Ge ogr., t. 36, z. 1, s. 116-117.
236. Ge o gra fia w Esto ñ skiej SRR, Cza sop. Ge ogr., t. 36, z. 3, s. 305-306.
237. IV Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go ZSRR (25 V-30 V1964), Cza sop. Ge ogr.,

t. 36, z. 3, s. 339-342.
238. Pro ble my ge o gra fii fi zy cz nej kom p le kso wej, Przed mo wa (s. 1-5), re da k cja ze szy tu.

Przegl. Za gra ni cz nej Li te ra tu ry Geo gra fi cz nej, z. 4. IG PAN, Wa r sza wa.
239. Wy pra wa na „Œmia³ym”, Try bu na Ludu nr 179.

1966
240. Stu dia geo gra fi cz ne w po wie cie pi ñ czo wskim (opra co wa nie zbio ro we pod kie run -

kiem J. Kon dra c kie go). Pra ce Ge ogr., Inst. Ge o gra fii PAN, nr 47, ss. 190, ryc. 27,
tabl. poza te kstem 7. Re da k cja ca³oœci oraz: Za³o¿e nia me to dy cz ne i ogó l na cha ra k -
te ry styka te re nu (s. 7-16), Uwa gi ko ñ co we (s. 165-168)

241. Sta nis³aw Len ce wicz; Pra ca zbio ro wa pod re dakcj¹ J. Kon dra c kie go, ss. 126, ryc. 4, 
fot. 2, PWN Wa r sza wa. Re da k cja ca³oœci oraz: Przed mo wa (s. 7-8), Dzia³al noœæ
na uko wa S. Len ce wi cza (s. 24-56), Bi b lio gra fia prac S. Len ce wi cza (s. 112-125).

242. Prze wod nik wy cie cz ki. Sym po zjum w spra wie re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej
Pol ski i kra jów s¹sied nich; Opra co wa nie zbio ro we pod re dakcj¹ J. Kon dra c kie go,
ss. 92, ryc. 8, tab. 5, PTG Wa r sza wa. Re da k cja ca³oœci, Wstêp (s. 3-7), Nie cka Ni -
dzia ñ ska (s. 23-24), Pi ñ czów (s. 30-32), Pi ñ czów – Kie l ce (s. 34), Po je zie rze Ma zur -
skie (s. 67-68), Ni zi na Pod la ska, Rów ni na Au gu sto wska i Po je zie rze Su wa l skie,
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Fr¹cki (s. 62-64), Miko³ajki, Pie cki, Wo j no wo (s. 69-73), No wo gród–Wa r sza wa
(s. 79). Zu sam men fas sung, An hang (s. 80-91).

243. XVI Miê dzy naro do wy Kon gres Li mno logi cz ny w Pol sce, Przegl. Ge ogr., t. 38, z. l,
s. 173-176.

244. Fizy czno ge o graficzna re gio nali za cja Pol ski i kra jów s¹sied nich w sy ste mie dzie -
siê t nym, Po wie lo ny re fe rat na sym po zjum w spra wie re gio nali za cji fizycz nogeo -
grafi cz nej, s. 33, ryc. l, mapa ba r w na l, tekst pol ski 75 egz., tekst nie mie cki 25 egz.

245. Re gio na l ny Zjazd i Wa l ne Zgro ma dze nie Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go
w Ol szty nie (25-28 VI. 1965), Przegl. Ge ogr., t. 38. z. l, s. 177-179.

246. Kon fe ren cja hy dro gra ficz na Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Gda ñ sku
(8-10 X 1965), Przegl. Ge ogr., t. 38, z. 2, s. 306-310.

247. Sym po zjum w Li p sku w spra wie re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej (w dniach
27 IX-2 X 1965 r.), Przegl. Ge ogr., t. 38, z. 2, s. 313-318.

248. 60-le cie Pro fe so ra Ra j mun da Go lo na, Przegl. Ge ogr., t. 38, z. 3, s. 337-338.
249. Spra wo z da nie z wy ja z du na po sie dze nie Ko mi sji At la sów Na ro do wych Miê dzy -

naro do wej Unii Geo gra fi cz nej w Pa ry ¿u, Przegl. Ge ogr., t. 38, z. 3, s. 545.
250. XXXVIII Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo logi cz ne go w Ta r no brze gu, 21-24 VIII

1965 r., Cza sop. Ge ogr., t. 37, z. l, s. 112-113.
251. X Jubi le u szo wy Zjazd Cze chos³owa c kie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop.

Ge ogr., t. 37, z. 2, s. 221-223.
252. Re cen zja. Fiziko -gieo grafi cze skij At³as Mira, Przegl. Ge ogr, t. 38. z. l, s. 14

i 161-163.
253. Ma zo wie cka Ni zi na, WEP, t. 7, s. 144, 1966 (bez pod pi su).
254. Ma zu r skie Po je zie rze, WEP, t. 7, s. 147, 1966 (bez pod pi su).
255. Mr¹go wskie Po je zie rze, WEP, t. 7, s. 514, 1966 (bez pod pi su).
256. My œli bo r skie Po je zie rze, WEP, t. 7, s. 568, 1966 (bez pod pi su).
257. Ol szty ñ skie Po je zie rze, WEP, t. 8, s. 226, 1966 (bez pod pi su).
258. Ol szty ñ skie Wo je wó dz two (czêœæ fizy cz no ge ogr.), WEP, t. 8, s. 226-227, 1966 (bez

pod pi su).
259. Opo l skie Wo je wó dz two (czêœæ fizy cz no ge ogr.), WEP, t. 8, s. 260-261, 1966 (bez

pod pi su).
260. Ora wska – No wo ta r ska Ko t li na, WEP, t. 8, s. 276-277, 1966 (bez pod pi su).
261. Ostrze szo wskie Wzgó rza, WEP, t. 8, s. 349, 1966 (bez pod pi su).
262. Pie ni ny, WEP, t. 8, s. 634-635, 1966 (bez pod pi su).
263. Pie przo we Góry, WEP, t. 8, s. 636, 1966 (bez pod pi su).
264. Pod la ska Ni zi na, WEP, t. 8, s. 782, 1966 (bez pod pi su).
265. Po do le, WEP, t. 8, s. 786, 1966 (bez pod pi su).
266. Pod ha le, WEP, t. 8, s. 778-779, 1966 (bez pod pi su).
267. Po ku cie, WEP, t. 8, s. 810, 1966 (bez pod pi su).
268. Po le sie, WEP, t. 8, s. 817, 1966 (bez pod pi su).
269. Po le sie Lu be l skie, WEP, t. 8, s. 817, 1966 (bez pod pi su).

1967
270. Lands chaft sökolo gis che Stu dien in Po len, Wis sen s chaftl. Ab handl. d. Ge ogr.

 Geselschaft d. DDR, B. 5, Le i p zig.
271. Czwa r to rzêd pó³nocno - ws chod niej Pol ski (wspó l nie z S. Pie t kie wi czem) [w:]

Czwa r to rzêd Pol ski – stu dium zbio ro we pod red. R. Ga lo na i J. Dy li ka, s. 206-258,
ryc. 21, PWN Wa r sza wa.
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272. Sym po zjum w spra wie re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej Pol ski i kra jów s¹sied -
nich, Przegl. Ge ogr., t. 39, z. l, s. 262-265.

 273. IX Ogól no po l ski Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go we Wroc³awiu
w dniach 11-14 IX 1966, Przegl. Ge ogr., t. 39, z. l, s. 266-267. 

274. Aktu a l ny stan ba dañ fizycz nogeo grafi cz nych na Li twie, Przegl. Ge ogr., t. 39, z. 2,
s. 391-402. 

275. Re gio na l ny Zjazd i Wa l ne Zgro ma dze nie PTG w Ko sza li nie (10-12 VI. 67), Przegl.
Ge ogr., t. 39, z. 4, s. 868-869.

276. Ze bra nie Ko mi sji At la sów Na ro do wych MUG w Pa ry ¿u, Cza sop. Ge ogr., t. 38, z. l,
s. 112-117.

277. VIII Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go NRD, Cza sop. Ge ogr., t. 38, z. 2, s. 236-237.
278. Spra wo z da nie z dzia³al no œci Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go za rok 1966

(wspó l nie z T. Koz³owsk¹-Szczêsn¹), Cza sop. Ge ogr., t. 38, z. 3, s. 363-372. 
279. Dzia³al noœæ dy da kty cz na i na uko wa Ka te dry Ge o gra fii Fi zy cz nej Uni wer sy te tu

Wa r sza wskie go, Pra ce i Stu dia In sty tu tu Geo gra ficz ne go UW Ka te dra Ge o gra fii
Fi zy cz nej, z. 1. s. 4-22.

280. Cel i wy ni ki wy pra wy s/y „Œmia³y”, Po znaj Œwiat, r. 15, z. 3, s. 2. 
281. Pol ska – Po³o¿e nie geo gra fi cz ne. Ukszta³to wa nie po wie rz ch ni, WEP, t. 9, s. 7-9,

1967.
282. Pol ska – Wody. Kli mat, WEP, t. 9, s. 12-16, 1967.
283. Pol ska – Typy krajo bra zu na tu ral ne go i po dzia³ re gio na l ny, WEP, t. 9, s. 75-20,

1967.
284. Po mo r skie Po je zie rze, WEP, t. 9, s. 266-267, 1967 (bez pod pi su). 
285. Po zna ñ skie Po je zie rze, WEP, t. 9, s. 364, 1967 (bez pod pi su). 
286. Po zna ñ skie wo je wó dz two (czêœæ fizy cz no ge ogr.), WEP, t. 9, s. 364-366, 1967 (bez

pod pi su).
287. Roz to cze, WEP, t. 10, s. 144-145, 1967 (bez pod pi su).
288. Rze szo wskie wo je wó dz two (czêœæ fizy cz no ge ogr.), WEP, t. 10, s. 246, 1967 (bez

pod pi su).
289. San do mie r ska Ko t li na, WEP, t. 10, s. 333-334, 1967 (bez pod pi su). 
290. San do mie r ska Wy ¿y na, WEP, t. 10, s. 334, 1967 (bez pod pi su). 
291. S³owi ñ skie Wy brze ¿e, WEP, t. 10, s. 604, 1967 (bez pod pi su). 
292. Spi sko - Gu ba³owskie Po gó rze, WEP, t. 10, s. 705, 1967 (bez pod pi su).

1968
293. Pro ble my re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej, Ma te ria³y z sym po zjum zor gani -

zowa ne go przez Pol skie To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne w dniach 16 -24 IX 1966, Pra -
ce Geo gra fi cz ne IG PAN, nr 69, ss. 112, ryc. 4, mapa poza te kstem 1. (Re da k cja
ca³oœci oraz: Przed mo wa; s. 1-3, re fe rat „Fizycz nogeo grafi cz na re gio nali za cja Pol -
ski i kra jów s¹sied nich w sy ste mie dzie siê t nym; s. 13-41, ryc. l, mapa poza te kstem
l. G³os w dys ku sji, s. 93-94.

294. Ca r tes du pa y sa ge na tu rel et de la re gio nali sa tion physico-géographique dans les
 atlas na tio na ux; Me lan ge Tu lip pe, LiPge.

295. Roz wój Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w la tach 1918-1967, Ksiê ga
Pami¹tko wa z oka zji 50-le cia PTG, s. 31-47. PWN, Wa r sza wa.

296. The physi co-geo grap hi cal re gio nali sa tion of Eu ro pe an Co un tries, Ge o gra p hia
 Polonica, nr 14.
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297. III sym po zjum na te mat re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej, Przegl. Ge ogr., t. 40,
z. 2, s. 543-546.

298. III Ogól no po l ska kon fe ren cja foto inter preta cyj na, Przegl. Ge ogr., t. 40, z. 2,
s. 550-551.

299. Po pra wki do fizycz nogeo grafi cz nej re gio nali za cji Pol ski (wspó l nie z J. Ostro w -
skim), Przegl. Ge ogr., t. 40, z. 3, s. 565-584.

300. W od po wie dzi T. Ba r tko wskie mu, Przegl. Ge ogr., t. 40, z. 3, s. 654-655.
301. Bo ri vo je ¯. Mi lo je viæ, Przegl. Ge ogr., t. 40, z. 3, s. 688.
302. XXXIX Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo logi cz ne go w Za woi, Cza sop. Ge ogr.,

t. 39, z. 2, s. 213-215.
303. 700 lat ist nie nia W³oskie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr., t. 39,

z. 2, s. 215-217.
304. W 50-le cie Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr., t. 39, z. 3,

s. 236-238.
305. Spra wo z da nie z dzia³al no œci Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go za rok 1967,

(wspó l nie z T. Koz³owsk¹-Szczêsn¹). Cza sop. Ge ogr., t. 39, z. 3, s. 345-351.
306. Ju bi le usz prof. Er n sta Ne e fa i ko lo k wia po œwiê co ne teo re ty cz nym pro ble mom ge o -

gra fii fi zy cz nej, Cza sop. Ge ogr., t. 39, z. 4, s. 490-491.
307. Se mi na rium w Mo sk wie na te mat me tod ba da w czych na uki o krajo bra zie, Cza sop.

Ge ogr., t. 39, z. 4, s. 491-495.
308. Re cen zja. Ge o gra fia Po wszech na, t. III – Eu ro pa (bez ZSRR). Red. tomu A. Wrzo -

sek, Wa r sza wa 1965, Przegl. Ge ogr., t. 40, z. 1, s. 179-184.
309. Re cen zja. Stu dia geo morp holo gi ca Carpa tho- Balca ni ca. Vol. IV Kra ków 1967,

Przegl. Ge ogr., t. 40, z. l, s. 525-526.
310. Re cen zja. E. Neef. Die theo re ti s chen Grun d la gen der Lands chaft s le hre. Got ha- Lei p zig,

1967, Przegl. Ge ogr., t. 40, z. 2, s. 531-533.
311. Re cen zja. C. Troll. Ökologische Lands chafts for s chung und ver gle i chen de Hochge -

birgs for s chung. Wie s ba den, 1966, Przegl. Ge ogr., t. 40, z. 2, s. 533-534.
312. Re cen zja. H.J. Klink. Na tur raum li che Glie de rung des It h - Hils Be r glan des.

 Art und Anor dung der Phy sio to pe und Öko p to pe. Fo r s chun gen zur de ut s chen
Lan de skun de, Bd. 159. Bad Go de s berg, 1966, Przegl. Ge ogr., t. 40, z. 2,
s. 534-535.

313. Re cen zja. A. Wa kar, T. Wil lan. Gi ¿y c ko. Z dzie jów mia sta i po wia tu. Ol sztyn 1966,
Przegl. Ge ogr., t. 40, z. 3, s. 678-679.

314. Re cen zja. At las re gio na l ny wo je wó dz twa ol szty ñ skie go. Wa r sza wa, 1965, Przegl.
Ge ogr., t. 40, z. 3, s. 682-683.

315. Twó r cy Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Po znaj Œwiat, r. 16, nr 9, s. 3-5.
316. Su wa l skie Po je zie rze, WEP, t. 11, s. 127, 1968 (bez pod pi su).
317. Szcze ci ñ skie wo je wó dz two (czêœæ fizy cz no ge ogr.), WEP, t. 11, s. 196, 1968 (bez

pod pi su).
318. Szcze ci ñ skie Wzgó rza, WEP, t. 11, s. 198, 1968 (bez pod pi su).
319. Œl¹ska Ni zi na, WEP, t. 11, s. 305, 1968 (bez pod pi su).
320. Œl¹ska Wy ¿y na, WEP, t. 11, s. 305-306, 1968 (bez pod pi su).
321. Œwiê to krzy skie Góry, WEP, t. 11, s. 349-350, 1968 (bez pod pi su).
322. Ta try, WEP, t. 11, s. 413-414, 1968 (bez pod pi su).
323. Trze b ni cki Wa³, WEP, t. 11, s. 680, 1968 (bez pod pi su).
324. Trze b ni c kie Wzgó rza, WEP, t. 11, s. 680, 1968 (bez pod pi su).
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1969
325. Pod sta wy re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej, ss. 154, ryc. 26, tabl. 1. PWN, Wa r -

sza wa.
325a. Pod sta wy re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej, Wyd. II (roz sze rzo ne), ss. 168,

ryc 30, PWN Wa r sza wa. 
326. Ogó l na wie dza o Ziemi, ss. 162, ilustr. 91, tab. PZWS, Wa r sza wa.
326a. Všeo becná na uka o zemi, Slovenské pedagogické na kla date lst vo, ss. 175, ryc. 91

Bra ti s la va. 
327. G³ówne rysy rze Ÿ by ob sza ru osta t nie go zlo do wa ce nia w Pol sce, Pra ce Ge ogr. IG

PAN, nr 74, s. 19-30, fig. 3, mapa (poza te kstem).
328. I Na ro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Bu³ga rii (9-18 X 1968), Cza sop. Ge ogr., t. 40, 

z. l, s. 127-129.
329. Sur les chan ge ments de ni ve au des lacs com me in di ce des os cil la tions clima tiqu e s -

pen dant l’Holocene (d’apres l’exemple du NE Po lo g ne), VIII CongrPs INQUA, 
Re sumés des Com mu ni ca tions, s. 31, Pa ris.

329a. Chan ges of the lake le vels as a re sult of the cli ma tic va ria tions du ring the Ho lo ce -
ne pe riod, Études sur le Qua ter na i re dans le Mon de, VIII CongrPs INQUA 1969,
s. 119-120, Pa ris. 

330. Se sja po œwiê co na wy ni kom wy pra wy PTG na Is lan diê, Cza sop. Ge ogr., t. 40, z. l,
s. 407-408.

331. Re gio na l ny Zjazd i Kon fe ren cja Na uko wa Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne -
gow Ka to wi cach, Przegl. Ge ogr., t. 41, z. 3, s. 758-759.

332. X Zjazd i ju bi le usz Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr., t. 40,
z. 2, s. 288-291.

333. Wy ni ki an kie ty o dzia³al no œci Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop.
Ge ogr., t. 40, z. 2, s. 298-299.

334. Bro nis³aw Sia dek. Wy pra wa na „Œmia³ym”, Sport i Tu ry sty ka, Wstêp , s. 5-6. Wa r -
sza wa.

335. Wstêp, Pol ski Przegl¹d Kar to gra ficz ny r. l, nr 1, s. 1.
336. Wstêp, Pra ce i Stu dia In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go,

 Katedra Ge o gra fii Fi zy cz nej; z. 2. s. 3-6.
337. Re cen zja. M. Lo u is. All ge me i ne Geo morp ho lo gie, Przegl. Ge ogr., t. 41, z. l,

s. 128-129.
338. Re cen zja. R. Kay Gre s well. Phy si cal Ge o gra p hy, Przegl. Ge ogr., t. 41, z. l, s. 129.
339. Re cen zja. W. Wa l czak. Su de ty, Przegl. Ge ogr., t. 41, z. 3, s. 541-542.
340. Warcia ñsko-O drza ñ ska Pra do li na (Warsza wsko- Berli ñ ska Pra do li na), WEP,

t. 12, s. 106, 1969 (bez pod pi su).
341. Wa r mi ñ ska Ni zi na, WEP, t. 12, s. 113, 1969 (bez pod pi su).
342. Wa r sza wska Ko t li na, WEP, t. 12, s. 127, 1969 (bez pod pi su).
343. Wa r sza wskie wo je wó dz two (czêœæ fizy cz no ge ogr.), WEP, t. 12, s. 128, 1969 (bez

pod pi su).
344. Wiel ko po l ska Ni zi na, WEP, t. 12, s. 282, 1969 (bez pod pi su).
345. Wroc³awskie wo je wó dz two (czêœæ fizy cz no ge ogr.), WEP, t. 12, s. 505-506, 1969

(bez pod pi su).
346. Wscho dnio pomo r skie Po brze ¿e, WEP, t. 12, s. 516, 1969 (bez pod pi su).
347. Zacho dnio pomo r skie Po brze ¿e, WEP, t. 12, s. 603, 1969 (bez pod pi su).
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348. Zie lono gó r skie wo je wó dz two (czêœæ fizy cz no ge ogr.), WEP, t. 12, s. 707-708 (bez
pod pi su).

349. ¯u³awy Wi œla ne, WEP, t. 12, s. 867, 1969 (bez pod pi su).

1970
350. Chan ge ments du ni ve au des lacs com me re su l tat des os cil la tions du cli mat pendant

l‘Holocene (sur l’exemple du NE de la Po lo g ne), Ge o gra p hia Po lo ni ca, t. 17,
s. 119-131, 1969 Wa r sza wa.

351. Te r mi ny sto so wa ne w na zewnic twie fizycz nogeo grafi cz nym Pol ski, Acta Ge o gra -
phi ca Lo dzien sia, t. 24, s. 285-292.

352. Ze bra nie Ko mi sji At la sów Na ro do wych i Re gio na l nych MUG w Ma dry cie, Pol.
Przegl. Ka r togr., t. 2, z. 3, s. 136-138.

353. Udzia³ Pol ski w VIII Kon gre sie INQUA we Fran cji, Cza sop. Ge ogr., t. 41, s. 271-276.
354. Re gi na Fle sza ro wa, Cza sop. Ge ogr., t. 41, z. 2, s. 271.
355. Vintilã Mihãilescu, Cza sop. Ge ogr., t. 41, z. 3, s. 389-390.
356. Piêæ dzie siê ciole cie In sty tu tu Geo logi cz ne go, Przegl. Ge ogr., t. 42, z. 4, s. 801-803
357. Re gio na l ny Zjazd i se sja na uko wa Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go po œwiê -

co na Bie sz cza dom, Przegl. Ge ogr., t. 42, z. 4, s. 803-804.
358. Re cen zja. K. Kli mek, B. Ko tar ba, B. Obrêb ska - Star kel, L. Star kel. Ana li za i ocena

œro do wi ska geo gra ficz ne go pow. ro pczy c kie go (dla po trzeb pla no wa nia re gio nal -
ne go), Przegl. Ge ogr., t. 42, z. l, s. 148-150.

359. Re cen zja. M. Pe c si. Geomo rpho lo gi cal re gions in Hun ga ry, Przegl. Ge ogr., t. 42,
z. 4, s. 769-770.

360. Re cen zja. M. Pe c si, S. So mo gy. Sub di vi sion and clas si fi ca tion of the phy sio gra p hic 
lan d s ca pes and geomo rpho lo gi cal re gions in Hun ga ry; ibid., s. 770-771.

361. Re cen zja. H. Schre p fer. All ge me i ne Ge o gra p hie und Lan der kun de; ibid., s. 771-772.

1971
362. Eu ra zja. Za rys fizycz nogeo grafi cz ny. Wie l kie ob sza ry fizycz nogeo grafi cz ne [w:] Ge o -

gra fia œwia ta (pra ca zbiór, pod red. J. Bar ba ga), s. 34-75, fig. 25. II WSiP, Wa r sza wa. 
362a. Za rys fizycz nogeo grafi cz ny Eu ra zji [w:] Ge o gra fia œwia ta, Wyd. IV, s. 31-51.

WSiP, Wa r sza wa.
363. Wy cie czka Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go do Ju gos³awii, Cza sop. Ge ogr.,

t. 42, s. 192-194.
364. Se sja na uko wa PAN w Szcze ci nie na te mat „Cz³owiek i œro do wi sko”, Cza sop. Ge ogr.,

t. 42, s. 194-202.
365. Se sja In sty tu tu Geo logi cz ne go po œwiê co na za gad nie niom zdjêæ geo lo gi cz nych

hydro ge o lo gii i ge o lo gii in ¿y nie r skiej, Cza sop. Ge ogr., t. 42, s. 202-203.
366. Kon fe ren cja na te mat ho lo ce ñ skiej pa leo geo gra fii do lin do rze cza Wis³y, Przegl.

Ge ogr., t. 43, z. 4, s. 669.
367. Ra j mund Ga lon, Na uka Pol ska, nr 6, s. 96-99, 1970.
367a. (stre sz cze nie an gie l skie) Re view of Po lish Aca de my of Scien ce, nr 2, s. 71-72.
368. Sta nis³aw Len ce wicz, Pol ski S³ow nik Bio gra fi cz ny.
369. Physi co-geo grap hi cal re gio nali sa tion of the Ca r pa tian Area, In ter na tio nal Geo -

gra p hi cal Union – Eu ro pe an Re gio nal Con fe ren ce, Abs tract of Pa pers, s. 103,
1971 Bu da pest.

369a. Physis ch-geo gra pchis che Glie de rung der Kar pa ten lan der, An na les Univ. Scien.
Bu da pest. Se c tio Geo gra p hi ca, s. 85-91, ryc. 1.
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370. L‘influence de cli mat sur les va ria tions du ni ve au des lacs en Po lo g ne (wspó l nie
z J. Sta siak), Abs tract of Comm. Li mno lo go rum Con ven tus XVII, s. 50, 1971
 Leningrad.

370a. Der Ein fluss des Kli mas auf dieVerd n de run gen der Se e spie gel in Po len (wspó l nie
z J. Sta siak), Verh. In tern. Li mnol. Ve re in., 18, s. 1051-1055, Stut t gart.

371. Re cen zja. Ko sza li ñ skie pu b li ka cje geo gra fi cz ne, Cza sop. Ge ogr., t. 42, z. 4, s. 438-439.
372. Re cen zja. A. Jahn. Lód i zlo do wa ce nia, Ge o gra fia w Szko le, t. 24, z. 4, s. 218.
373. T³uma cze nie. M. Pe c si, B. Sa r fa l vi. Wê gry; ss. 282, ryc. 61, mapa poza te kstem l,

PWN Wa r sza wa.

1972
374. Pol ska pó³noc no- ws chod nia, ss. 272, ryc. 85, PWN Wa r sza wa.
375. Ni zi na Sta ro pru ska. Po je zie rze Ma zu r skie [w:] Geo mor fo lo gia Pol ski (pra ca zbiór,

pod red. M. Kli ma sze wskie go), t. 2, s. 157-178, ryc. 5, PWN Wa r sza wa.
376. Syn the tic physi co-geo grap hi cal re se arch (wspó l nie z A. Ri chlin giem); Ge o gra p hia 

Po lo ni ca, t. 22, s. 13-25.
377. Lands chaft ska r ten der Lan d kre i se. Theo re ti s che Pro ble me der physis ch-geo graphi s chen

Rau m glie de rung; s. 103-111, Bra ti s la va.
378. Ba j ka³, Ge o gra fia w Szko le, t. 25, z. l, s. 8-14, ryc. 2.
379. XVIII Miê dzy naro do wy Kon gres Li mno logi cz ny w Le nin gra dzie, Przegl. Ge ogr.,

t. 44, z. 2, s. 319-327.
380. Re gio na l ny Zjazd i Wa l ne Zgro ma dze nie De le ga tów PTG w Kie l cach, Przegl. Ge ogr.,

t. 44, z. l, s. 175-176.
381. Ju bi le usz 150-le cia To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Pa ry ¿u, Przegl. Ge ogr., t. 44,

z. 3, s. 382-383.
382. Eu ro pe j ska Kon fe ren cja Re gio na l na MUG w Bu da pe sz cie oraz 100-le cie Wê gie r -

skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr., t. 43, z. l, s. 107-110.
383. Ju bi le usz 150-le cia To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Pa ry ¿u, Cza sop. Ge ogr., t. 43,

z. 2, s. 238-240, fig. 1.
384. Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go NRD, Cza sop. Ge ogr., t. 43, z. 4, s. 459-460.
385. Re cen zja. Ge o gra fi ja ir Ge o lo gi ja, VII, Przegl. Ge ogr., t. 44, z. l, s. 107-110.
386. Re cen zja. H.J. Klink. Das na tur raum li che Ge fu ge des It h - Hils Be r glan des, Przegl.

Ge ogr., t. 44, z. l, s. 156-157.
387. Re cen zja. Geomo rpho logi s che Über sich tska r te 1:200 000; Berlin-Po tsdam-

 Frankfurt -Eberswal de, Przegl. Ge ogr., t. 44, z. 4, s. 777.
388. Re cen zja. J. De mek i in., Ge o gra p hy of Cze chos lo va kia, Cza sop. Ge ogr., t. 43, z. l,

s. 96-97.

1973
389. Re fe rat syn te ty cz ny se kcji nauk o Zie mi i gó r ni c twa, II Kon gres Na uki Pol ski Se k -

cja IV Nauk o Zie mi i Gó r ni c twa, s. 1-27.
390. Za da nia i per spe kty wy nauk o Zie mi i gó r ni c twa, Przegl. Ge o log., nr 8-9,

s. 426-429.
391. Zie mia do rod na i bo ga ta, Try bu na Ro bo t ni cza, Ma ga zyn Nie dzie la, nr 124,

26-27 maja 1973, s. 5 i 9.
392. Ge o gra fia fi zy cz na, Po znaj Œwiat, nr 4, s. 30-32.
393. Re gio na l ny zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go z oka zji 50-le cia Od -

dzia³u Kra ko wskie go, Przegl. Ge ogr., t. 45, z. l, s. 234-235.
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394. XXII Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny (Mon tre al, 16-17 VIII 1972), Na uka
Pol ska, nr 2, s. 95-99.

395. Udzia³ Pol ski w XXII Miê dzy naro do wym Kon gre sie Geo gra fi cz nym w Ka na dzie,
Cza sop. Ge ogr., t. 43, z. 3-4, s. 412-416.

396. Wy jazd na Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Ka na dzie, Po znaj Œwiat,
s. 39.

397. Po sie dze nie Ko mi sji At la sów Na ro do wych i Re gio na l nych MUG w Mon tre a lu, Pol ski
Przegl. Ka r togr., t. 4, z. 4, s. 417-418.

398. Re cen zja. H. Die r s ch ke. Die na tur raum li che Glie de rung der Ver de ner Ge est;
Przeg. Ge ogr., t. 45, z. 2, s. 417-418.

399. Po dzia³ fizycz nogeo grafi cz ny, Mapa l:2 000 000 (wspó l nie z J. Ostro wskim)
Na ro do wy At las Pol ski, z. l, plan sza 41.

1974
400. Kraj. Re gio ny na tu ra l ne i ich wa lo ry tu ry sty cz ne (wspó l nie z L. Otrê b skim), s. 112

[w:] Pol ska -info rma tor, s. 497-510. In ter press, Wa r sza wa. 
400a. (wy da nie w jê zy ku nie mie c kim).
401. Wa run ki na tu ra l ne; Po³o¿e nie geo gra fi cz ne; Ukszta³to wa nie po wie rz ch ni; Kli mat

Wody; Typy krajo bra zu na tu ral ne go i po dzia³ re gio na l ny; Jed no stki fizycz nogeo -
grafi cz ne [w:] Pol ska - za rys ency klo pedy cz ny, s. 11-47. PWN Wa r sza wa.

402. Po land [w:] Ency clo pa e dia Bri tan ni ca, 15-e di tion, s. 625-637, mapa 1, Chi ca go
403. Ca r pa t hian Mo un ta ins [w:] Ency clo pa e dia Bri tan ni ca; 15-e di tion, s. 946-951,

Chi ca go.
404. Jan Dy lik, Przegl. Ge ogr., t. 46, z. l, s. 165-167.
405. I Kon gres Na uki Pol skiej, Przegl. Ge ogr., t. 46, z. 2, s. 345-349.
406. Re gio nali za cja przyrod niczo- geogra ficz na Pol ski w nie któ rych pu b li ka cjach z lat

1972-73, Przegl. Ge ogr., t. 46, z. 2, s. 357-365.
407. XI Ogól no po l ski Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr.,

t. 46, z. 2, s. 409-411.
408. Teo re ty cz ne za gad nie nia kom p le kso wych ba dañ te re no wych, Przegl. Ge ogr., t. 46,

z. 4, s. 745-754.
409. II Zjazd ge o gra fów Bu³garii, Cza sop. Ge ogr., t. 45, z. 3, s. 405-407.
410. Kon rad Œwie r czy ñ ski, Cza sop. Ge ogr., t. 45, z. 4, s. 485-486.
411. In sty tut Ge o gra fii Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go w la tach 1951-1971 (wspó l nie

z Z. Ka czo rowsk¹), Pra ce i Stu dia IG UW, z. 15, s. 3-10.
412. Ba da nia na uko we i dzia³al noœæ dy da kty cz na Zak³adu Ge o gra fii Fi zy cz nej, ibid.,

s. 11-26.
413. Twen ty ye ars of the Geo gra p hi cal In sti tu te of Wa r saw Uni ve r si ty (1951-1971),

ibid., s. 137-141.
414. Utwo ry czwa rto rzê do we, Mapa l:2 000 000, Na ro do wy At las Pol ski, z. 2, plan sza 14.
415. Po cho dze nie rze Ÿ by, Mapa l:2 000 000, Na ro do wy At las Pol ski, z. 2, plan sza 15.
416. Typy krajo bra zu na tu ral ne go, Mapa l:2 000 000, Na ro do wy At las Pol ski, z. 2, plan -

sza 40.

1975
417. Po je zie rze Ma zu r skie w œwie t le no wszych prac z za kre su ge o gra fii fi zy cz nej. XX-le cie

PTG na Wa r mii i Ma zu rach; Ma te ria³y na se sjê na ukow¹, s. 22-36. Ol sztyn.
418. Roz wój ge o gra fii fi zy cz nej w XXX-le ciu Pol ski Lu do wej; ibid., s. 37-50.
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419. Earth scien ces and mi ning se c tion, Su r vey and re port; Rev. of P.A.Sc., nr 3-4,
s. 35-54.

419a. Obob szcza ju sz czij dok³ad Siekcji Nauk o Ziemle i Go r no go Die³a, ¯urna³ PAN,
nr 3-4, s. 51-69.

420. O czte rech ma pach fizycz nogeo grafi cz nych w At la sie Na ro do wym Pol ski, Przegl.
Ge ogr., t. 47, s. 327-331.

421. Se sja na uko wa In sty tu tu Ge o gra fii Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, Przegl. Ge ogr.,
t. 47, s. 674-675.

422. Sym po zjum paleo limno logi cz ne, Przegl. Ge ogr., t. 47, s. 219-220.
423. XII Ogól no po l ski Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr.,

t. 47, s. 226-227.
424. W od po wie dzi S. Gi le wskiej, Przegl. Ge ogr., t. 47, s. 626-627.
425. Bo g dan Za bo r ski, Cza sop. Ge ogr., t. 46, s. 249-251.
426. Re cen zja. M. Ry bin. Fizy ko-he ohra ficz ni re hio ny Ka r pat, Przegl. Ge ogr., t. 47,

s. 199-201.
427. Re cen zja. Qu e stio nes geo grap hi cae, ibid., s. 419-420.

1976
428. Pró ba po wro tu do antro poge o gra fii, Przegl. Ge ogr., t. 48, z. l, s. 103-106.
429. XIII Ogól no po l ski Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr.

t. 48, z. l, s. 162-163.
430. Ge o r ges Cha bot, Przegl. Ge ogr., t. 48, z. 2, s. 347.
431. VI Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go ZSRR, Przegl. Ge ogr., t. 48, z. 3, s. 485-496.
432. Kon gres Ge o gra fów Nie mie c kiej Re pu b li ki Demo kra ty cz nej, Cza sop. Ge ogr., t. 47,

z. l, s. 104-105.
433. Stu le cie Ru mu ñ skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr., t. 47, z. 1,

s. 212.
434. Mi chal Lu k niš, Cza sop. Ge ogr, t. 47, z. 3, s. 320-321.
435. Ge o gra fia na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim w 30-le ciu PRL [w:] Trzy dzie sto le cie

PRL na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim; Ma te ria³y se sji na uko wych, s. 187-194.
436. Ca ractere géogra p hi que spéci fi que de la Po lo g ne du Nor d -Est, Me mo rie de

Societá Geo gra p hi ca Ita lia na, s. 373-383, ryc. 2. Roma.
437. Dzia³al noœæ Ko mi sji At la sów Na ro do wych i Re gio na l nych Miê dzy naro do wej Unii

Geo gra fi cz nej. Pro ble my at la sów na ro do wych i re gio na l nych, s. 7-16. PTG – Ko -
mi sja Ka r togr., Wroc³aw- Wa r sza wa.

438. Li mno lo go rum Co men tus XVIII (wspó l nie z Z. Mi ku l skim), Przegl. Ge o fiz., t. l (25),
z. 2, s. 191-193.

439. Przed mo wa [w:] At las wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i ge o gra ficz -
nych w Pol sce, cz. II; Wy daw ni c twa UW, s. 3-4.

440. Re cen zja. H. Beck. Ge o gra p hie. Eu ro pei s che En twi c klung in Te x ten und Er la u -
terun gen, Przegl. Ge ogr., t. 48, z. 2, s. 335.

1977
441. Re gio ny fizycz nogeo grafi cz ne Pol ski, ss. 178, rys. 20, mapa poza te kstem 1.

 Wydawnictwa UW, Wa r sza wa.
442. Re ma r qu es sur l’âge des lacs dans les Ha u tes Ta tras en Po lo g ne, Ge o gra f ski Gla s nik,

38, s. 175-183, rys. 3. Za greb.
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443. Za gad nie nia œro do wi ska przy rod ni cze go w at la sach re gio na l nych, Pol ski Przegl.
Ka r togr., t. 9, z. l, s. 12-16.

444. At las fi zjo gra ficz ny Pol ski (wspó l nie z J. Ostro wskim), Ma te ria³y Ogó l no polskiej
Kon fe ren cji Kar to gra ficz nej, t. 5, s. 3-8, ryc. 1.

445. Na ro do wy At las Pol ski, Przegl. Ge ogr., t. 49, z. 2, s. 351-356.
446. XIV Ogól no po l ski Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr.,

t. 49, z. 2, s. 391-392.
447. II Miê dzy naro do we Sym po zjum Paleo limno logi cz ne, Przegl. Ge ogr., t. 49, z. 3,

s. 523-534.
448. Ko men tarz do re p li ki dra Jana Ty sz kie wi cza, Przegl. Ge ogr., t. 49, z. 3, s. 571.
449. Ju bi le usz doc. Mar ka Pró szy ñ skie go, Przegl. Ge ogr., t. 49, z. 3, s. 604.
450. XXIII Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny, Cza sop. Ge ogr., t. 48, z. 2, s. 208-213.
451. Gla cjo logi cz ne pro ble my Ka za ch sta nu, Cza sop. Ge ogr., t. 48, z. 3, s. 313-316.
452. Ba da nia In sty tu tu Ge o gra fii w za kre sie ochro ny œro do wi ska, Ro cz ni ki Uni wer sy te -

tu Wa r sza wskie go, t. 15 (1975), s. 91-93.
453. Re cen zja. Topo³ogi cze ski je aspie kty ucze ni ja o gie o si stie mach, Przegl. Ge ogr.,

t. 49, z. l, s. 184-185.
454. Re cen zja. J. Schmi t hu sen. All ge me i ne Geo syne r ge tik; ibid., s. 185-186.
455. Re cen zja. J. Ma r ci nek. Ein fü hrung in die Gelan debeo ba ch tung, ibid., s. 194-195.
456. Re cen zja. J. Ma r ci nek, B. Nitz. Das Tiefland der DDR, ibid., s. 197.
457. Re cen zja. J. Franz. Phy si s che Ge o gra p hie der So v jet Union, Przegl. Ge ogr., t. 49,

z. 3, s. 586-587.
458. Re cen zja. K. Po lak. Bi b lio gra fia „Wie r chów”; ibid., s. 597-598.
459. Re cen zja. ̄ u³awy Wi œla ne (pra ca zbiór, pod red. B. Au gu sto wskie go), Go spo dar ka

Wod na, z. 9, s. 287.
460. Re cen zja. L. He m pel. Einführung in die Phy sioge ogra p hie, Go spo dar ka Wod na,

z. 7, s. 2.

 1978
461. Ka r pa ty, ss. 273, ryc. 41, fot. 25. WSiP, Wa r sza wa.
461a. Ka r pa ty, Wyd. II, s. 261, fig. 39, fot. 27+4 ba r w ne na ok³ad kach, mapy poza

 tekstem 2. WSiP.
462. The age of the Ta tra La kes (wspó l nie z J. Sta siak), Pol skie Ar chi wum Hydro biolo -

gi cz ne, t. 25, z. 1/2, s. 217-222, ryc. 1.
463. Wspó³cze s ne ten den cje w roz wo ju ge o gra fii fi zy cz nej, Ko mi tet Nauk Geo gra fi cz -

nych PAN, po wie la ne, ss. 14.
463a. Wspó³cze s ne ten den cje w roz wo ju ge o gra fii fi zy cz nej, Przegl. Ge ogr., t. 51, z. 4,

s. 587-597.
464. Pie r wsze ze bra nie Gru py Ro bo czej At la sów Œro do wi ska w Ma dry cie, Pol ski Przegl. 

Ka r togr., t. 10, z. 2, s. 107-108.
465. Dru gie ze bra nie Gru py Ro bo czej At la sów Œro do wi ska w Ma dry cie, Pol ski Przegl.

Ka r togr., t. 10, z. 3, s. 143-144.
466. Po rad nik do ba dañ te re no wych œro do wi ska geo gra ficz ne go, ss. 359. Wstêp, s. 5-6

oraz re da k cja ca³oœci, Cie cha nów.
467. Sta nis³aw Ka les nik, Przegl. Ge ogr., t. 50, z. 3, s. 539.
468. XV (XXVIII) do ro cz ny zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go (Opo le 3-5 IX 

1977), Przegl. Ge ogr., t. 50, z. 3, s. 554-556.
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469. Kon gres Ge o gra fów Nie mie c kiej Re pu b li ki Demo kra ty cz nej (Dre z no 20-23 lu te go
1978 r.), Cza sop. Ge ogr., t. 49, z. 3, s. 388-389.

470. XXIX Do ro cz ny Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr.,
t. 51 z. l, s. 172-173.

471. 60-le cie Ale ksan dra Rja b czi ko wa, Przegl. Ge ogr, t. 51, z. 4, s. 791.
472. 60-le cie Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr, t. 50, s. 130-135.
473. Do ro cz ne zja z dy Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, ibid., s. 135-1136.
474. Cz³on ko wie ho no ro wi Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go (1920-1978), Na -

da ne me da le PTG (1963-1978); Wy kaz przy zna nych Z³otych Od znak PTG (po roku
1968) ibid., s. 145-152.

475. Trze cie i czwa r te ze bra nie po³¹czo nej Gru py Ro bo czej At la sów Œro do wi ska Miê -
dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej i Miê dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej,
Pol ski Przeg. Ka r togr., t. 11, nr 3, s. 142-144.

476. Re cen zja. N. N. Ry bin. Pri rod ny je ³an dsza f ty Ka r pat, Przegl. Ge ogr., t. 51, z. 4,
s. 761-762.

1980
477. Ge o gra fia 6 (wspó l nie z J. To ma l kie wicz), ss. 127, ze szyt æwi czeñ ss. 32. WSiP.
478. Na ucza nie ge o gra fii w kla sie VI (wspó l nie z J. To ma l kie wicz), ss. 203. WSiP.
479. Je sz cze raz o fizycz nogeo grafi cz nej re gio nali za cji Pol ski, Ge o gra fia w Szko le,

t. 33 nr l, s. 21-26.
480. Map of the synan tro pi za tion of the en vi ron ment in Po land, Exa m p les of En vi ron -

men tal Maps, IGU-ICA Jo int Wor king Gro up of En vi ron men tal At la ses, Ma drid
Inst. Ge ogr. Nac, s. 1-4, mapa ba r w na l:2 000 000.

481. Te ma ty ka ta trza ñ ska w ba da niach ge o gra fów wa r sza wskich, Wie r chy, t. 47, (1978) 
s. 207-208.

482. Zna cze nie rze Ÿ by te re nu i sto sun ków wy so ko œcio wych w re gio nali za cji fizycz -
nogeo grafi cz nej i ty po lo gii krajo bra zów [w:] Sto so wa nie map po zio mi co wych,
hipso me try cz nych i krajo bra zo wych w pra kty ce szko l nej (stre sz cze nia re fe ra tów),
Inst. Kszta³ce nia Na uczy cie li. Pio tr ków Tryb.

483. Zmia ny pro gra mu ge o gra fii w kla sie IV szko³y dzie siê ciole t niej, Ge o gra fia w Szko -
le, t. 35, nr 4, s. 185-189.

484. XXX Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Czê sto cho wa 28-30 VI 1979,
Przegl. Ge ogr., t. 52, s. 241-243.

485. Pi¹te ze bra nie Gru py Ro bo czej At la sów Œro do wi ska Miê dzy naro do wej Unii Geo -
gra fi cz nej i Miê dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej; Pol ski Przegl. Ka r togr.,
t. 12, nr 3, s. 141-146.

486. Win cen ty Oko³owicz, Cza sop. Ge ogr., t. 51, z. 3, s. 347-348.
487. Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki, Cza sop. Ge ogr., t. 51, z. 2, s. 247-248.
488. T³uma cze nie. D. L. Ar mand. Na uka o krajo bra zie, ss. 335; Od t³uma cza, s. 5-7

PWN, Wa r sza wa.
489. Re cen zja. Te o ria ka r to gra fii [w:] Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, t. I, Przegl. Ge ogr.,

t. 52, z. 2, s. 419-420.
490. Re cen zja. E. Win kler. Der Ge o graph und die Lan d s chaft; Przegl. Ge ogr., t. 52, z. 3, 

s. 609.

 1981
491. W spra wie po dzia³u re gio nal ne go Pol ski, Przegl. Ge ogr., t. 53, s. 81-85.
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492. Sta nis³aw Len ce wicz 1889-1944 [w:] Ge o gra p hers, vol. 5, s. 77-81. Lon don.
493. Lo do w ce Ki r gi zji, Cza sop. Ge ogr., t. 52, s. 229-231.
494. Kon fe ren cja geomo rfolo gi cz na w stu le cie uro dzin J.V. Daneša, Przegl. Ge ogr.,

t. 53, s. 149-154.
495. VII Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go ZSRR, Przegl. Ge ogr., t. 53, s. 379-391.
496. Se sja na uko wa i Wa l ne Zgro ma dze nie De le ga tów Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra -

ficz ne go w Dê bem 7 – 8 VII 1980, Przegl. Ge ogr., t. 53, s. 201-202.
497. Szó ste ze bra nie Gru py Ro bo czej At la sów Œro do wi ska MUG i MAK, Pol ski Przegl.

Ka r togr., t. 13, s. 46.
498. Pro fe sor K. Sa li sz czew do kto rem ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go,

Przegl. Ge ogr, t. 53, s. 191.
499. Fri d t jov Isa ch sen (1906-1979), Cza sop. Ge ogr., t. 52, s. 105.
500. Re cen zja. A.G. Isa czen ko. Ge o gra fi ja sie god nia, Przegl. Ge ogr., t. 53, s. 666-668.
501. Re cen zja. Pro ble me der Lan der kun de, Przegl. Ge ogr., t. 53, s. 407-408.

1982
502. L’etat des tra va ux menés en Po lo g ne sur la stan dar di za tion des noms géographiques;

Com. Na tio nal de Car to gra p hie. Inst. de Géodésie et Car to gra p hie. Com mu ni ca tion 
présenté B la l lPme Con fe ren ce Car to gra p hi¹ue In ter na tio nale 29 ju il let – 4aoft
1982, ss. 10. Va r so vie.

502a. Sta te of work on the stan dar di za tion of geo gra p hi cal na mes con du c ted in Po land;
llth In ter na tio nal Car to gra p hic Con fe ren ce, Abs tract of Pa pers, s. 152-155. Wa r saw.

503. List of the most im po r tant Po lish exo nyms for Eu ro pe (wi t ho ut USSR), (wspó l nie
z M. Szy m cza kiem), Uni ted Na tions. Eco no mic and So cial Co un cil. IV U.N. Con -
fe ren ce on the Stan dar di za tion of Geo gra p hi cal Na mes, E/Conf. 74/L. 70, ss. 30,
Ge ne va.

504. Ge o gra fia na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, Acta Uni ver si ta tis Ca ro li nae, Geo gra p -
hi ca, 2, s. 7-12. Pra ha.

505. Uwa gi o nie któ rych aspe ktach dzia³al no œci Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne -
go w la tach 1978-1981, Cza sop. Ge ogr., t. 53, s. 357-365.

506. XV Zjazd Cze chos³owa c kie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Br nie, Cza sop. Ge ogr.,
t. 53, s. 357-365.

507. IV Na ro do wy Kon gres Ge o gra fów Bu³ga r skich, Cza sop. Ge ogr., t. 53, s. 221-223.
508. XXXII Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Bia³ystok 17-20 IX 1981,

Przegl. Ge ogr., t. 54, s. 377-378.
509. Sió d me ze bra nie wspó l nej Gru py Ro bo czej At la sów Œro do wi ska Miê dzy naro do wej

Unii Geo gra fi cz nej i Miê dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej, Pol ski Przegl.
Ka r togr., t. 14, s. 54-56.

510. Pro fe sor Prze mys³aw Zwo li ñ ski oraz jego zwi¹zki z ge o gra fi¹ i ka r to gra fi¹, Pol ski
Przegl. Ka r togr., t. 14, s. 149-150.

511. Re cen zja. A. Cha³ubi ñ ska. Li sty Sta nis³awa Len ce wi cza do Ja d wi gi Ma r sze wskiej
Zie miê c kiej, Przegl. Ge ogr., t. 54, s. 358.

1983
512. Zna cze nie geo mor fo lo gii w re gio nali za cji i ty po lo gii krajo bra zów, Geomorfologická

kon fe ren ce, s. 17-28, Uni ve rzi ta Ka r lo va, Pra ha 1982.
513. A természeti térkomplexum ta nulmándny o za sa Len gy e lországhban, Fõldrajzi

Értesitó 21, z. 2-3, s. 169-176, fig. 3.
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514. Pró ba uporz¹dko wa nia ter mi no lo gii w za kre sie ge o gra fii fi zy cz nej kom p le kso wej
(wspó l nie z A. Ri chlin giem), Przegl. Ge ogr., t. 55, z. l, s. 201-217.

515. Re fle ksje do tycz¹ce sy tu a cji ge o gra fii fi zy cz nej kom p le kso wej w Pol sce, Przegl.
Ge ogr., t. 55, z. 3-4, s. 633-645.

516. Ge ne se und Ty pi sie rung von spätglacial-holozänen Nie de run gen und de ren
 Nuzung im Ge biet der Gros sen Ma su ri s chen Seen, Erg. Nr. 282 zu Pet. Ge ogr. Mit.
Go t ha, s. 210-216, fig. 2. 

517. Zak³ad Geo gra fi cz ny Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go w okre sie miê dzy wo jen nym,
Cza sop. Ge ogr., t. 54, z. 2, s. 144-164, fig. 4.

518. W Ko re a ñ skiej Re pu b li ce Ludowo -Demo kraty cz nej, Po znaj Œwiat, nr 6, s. 7-10.
519. Se sja na uko wa i Wa l ne Zgro ma dze nie De le ga tów Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra -

ficz ne go – Nowy S¹cz 26-27 VI 1982, Przegl. Ge ogr., t. 55, z. l, s. 278.
520. XI Miê dzy naro do wa Kon fe ren cja Kar to gra ficz na, Przegl. Ge o fiz., t. 28, s. 123-125.
521. Rada To wa rzystw Na uko wych, Cza sop. Ge ogr., t. 54, z. 2, s. 273-275.
522. X Se sja Gru py Eks per tów ONZ do spraw nazw geo gra fi cz nych oraz IV Kon fe ren cji

ONZ w spra wie stan da ry za cji nazw geo gra fi cz nych, Pol. Przegl. Ka r togr., t. 15,
z. 2, s. 109-110.

523. Otwa r cie VII pol sko- cze skie go se mi na rium geo gra ficz ne go, Pra ce i Stu dia Geogr.,
UW, t. 4, s. 7-10.

524. Ric car do Ric car di (1897-1981), Cza sop. Ge ogr., t. 54, z. 2, s. 273.
525. Re cen zja. A. Ri chling i in. Prze wod nik do ba dañ z za kre su ge o gra fii fi zy cz nej,

Przegl. Ge ogr., t. 55, z. l, s. 261-263.
526. Re cen zja. Peri ba l ti cum t. 1, Gdañsk 1980, ss. 160, t. II. Gdañsk 1982, ss. 259.

Przegl. Ge o fiz., s. 458.

1984
527. Ba da nia paleo limno logi cz ne w Ta trach w la tach 1974-1978, Pra ce i Stu dia Ge ogr., 

UW, t. 5, s. 25-37.
528. Chan ge mets de l’environment dans les Ta tras au Post gla cia i re, 25e Congr. In tern,

de Géographie. Resumés des Com mu ni ca tions, 2, poz. 25.7. Pa ris.
528a. Chan ge ments de l’environnement dans les Ta tras au Post gla cia i re d’apres les re -

che r ches paléoli mno logi qu es, Stu dia geo morp holo gi ca Carpa tho- Balca ni ca, 20,
s. 37-47, fig. 6.

529. Opis obo zu II C i jego oko lic [w:] Oflag IIC Wo l den berg; s. 19-24, fig. 1. Ksi¹¿ka
i Wie dza, Wa r sza wa.

530. Zjazd Ge o gra fów Pol skich, Przegl. Ge ogr., t. 56, s. 207.
531. XVI Zjazd Cze chos³owa c kie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr.,

t. 55, s. 560-561.
532. Dzie si¹te spo t ka nie Wspó l nej Gru py Ro bo czej At la sów Œro do wi ska Miê dzy naro do -

wej Unii Geo gra fi cz nej i Miê dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej, Pol ski Przegl.
Ka r togr., t. 16, z. 2, s. 107.

533. Gun nar Hop pe, Cza sop. Ge ogr., t. 55, s. 268.
534. Václav Král, Cza sop. Ge ogr., t. 55, s. 269.

1985
535. Pocz¹tki pa ñ stwo wej ka r to gra fii cy wi l nej w Pol sce, Pol ski Przegl. Ka r togr., 17,

z. 2, s. 49-54.
536. Pra ce kar to gra ficz ne Bo g da na Za bo r skie go, Pol ski Przegl. Ka r togr., 17, z. 4, s. 205-207.
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537. Pol scy wyk³ado w cy w Na ro do wym In sty tu cie Kar to gra ficz nym w Al gie rze, Pol ski
Przegl. Ka r togr., 17, z. 4, s. 230-231.

538. Se mi na rium z za kre su pro ble ma ty ki fizycz nogeo grafi cz nej mo rza – Gdañsk 1984,
Przegl. Ge ogr., t. 57, s. 447.

539. Ernst Neef (1908-1985), Cza sop. Ge ogr., t. 56, z. l, s. 105.
540. Stan ley Hen ry Be a ver (1907-1985), Cza sop. Ge ogr., t. 56, z. 3/4, s. 453.
541. Re cen zja. Po brze ¿e Po mo r skie, Cza sop. Ge ogr., t. 56, z. 3/4, s. 421.
542. Re cen zja. H. Beck. Gros se Ge o gra p hen, Przegl. Ge ogr., t. 57, z. 1/2, s. 215.
543. Re cen zja. N.S. Czo czia, A.A. Dmi tri je w na, N.C. Kon ki na. Sta nis³aw Wi kien ti je -

wicz Ka le s nik, Przegl. Ge ogr., t. 57, z. 1/2, s. 216-217.

1986
544. Stre fo woœæ geo gra fi cz na, Oœwia ta i Wy cho wa nie, nr 6(568), s. 36-40.
544a. Stre fo woœæ geo gra fi cz na [w:] Prze strzeñ glo ba l na – zmia ny, tren dy; s. 14-25.

MEN, Wa r sza wa 545. Roz wój ge o gra fii fi zy cz nej na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim,
I Se sja Na uko wa Inst. Nauk Fizycz nogeo grafi cz nych UW, s. 7-19.

546. 35-le cie Pa ñ stwo we go Wy daw ni c twa Na uko we go, Przegl. Ge ogr., t. 58, z. 4,
s. 884-888.

547. IV Kon gres Ge o gra fów Nie mie c kiej Re pu b li ki Demo kra ty cz nej, Cza sop. Ge ogr.,
t. 57, z. 2, s. 326-327.

548. VIII Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go ZSRR, Przegl. Ge ogr., t. 58, z. 4, s. 87.
549. XXXIV Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go – Opo le, Przegl. Ge ogr.,

t. 58, z. 3, s. 596-597.
550. Sym po zjum ekologi czno- krajo brazo we zor gani zo wa ne przez WSP w Ol szty nie,

Przegl. Ge ogr., t. 58, z. 3, s. 598-599.
551. Ino kien tij Gie ra si mow (1905-1985), Przegl. Ge ogr., t. 58, z. 1/2, s. 294-295.
552. Sta nis³aw Pie t kie wicz (1894-1986), Przegl. Ge ogr., t. 58, z. 4, s. 865-867.
553. Sta nis³aw Wi ktor Be re zo wski (1910-1986), Cza sop. Ge ogr., t. 57, z. 3, s. 471.
554. Ire na Gie y szto ro wa (1902-1985), Cza sop. Ge ogr., t. 57, z. 3, s. 473-474.
555. Przed mo wa.[w:] At las wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo gra -

fi cz nych w Pol sce, cz. IV. Kli mat pó³nocno - ws chod niej Pol ski; Wy daw ni c twa
UW, s. 3.

556. Re cen zja. C. Rit ter. Werk und Wir kun gen, Przegl. Ge ogr., t. 58, z. 1/2, s. 287.
557. Re cen zja. E. Neef. Aus ge wä hl te Schri f ten, Przegl. Ge ogr., t. 58, z. 1/2, s. 288.
558. Re cen zja. Géographie phy si¹ue de la Fran ce, Przegl. Ge ogr., t. 58, z. 3, s. 548.
559. Re cen zja. Mis cel la nea Geo gra p hi ca, Przegl. Ge ogr., t. 58, z. 3, s. 552-553.
560. Re cen zja. Mis cel la nea Geo gra p hi ca, Przegl. Ge o fiz., 30, z. 2, s. 279-280.
561. Re cen zja. Mapa topo gra fi cz na Tatr pol skich w ska li 1:10 000, Przegl. Ge ogr., t. 58, 

z. 4, s. 862-863.

1987
562. O naze w ni c twie geo gra fi cz nym, Cza sop. Ge ogr., t. 58, z. 2, s. 137-149.
563. Zjazd Ge o gra fów Pol skich, £ódŸ 10-13 IX 1986, Przegl. Ge ogr., t. 59, z. l,

s. 189-191.
564. 33 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Lu b lin 13-15 IX 1984, Przegl.

Ge ogr., t. 59, z. 3, s. 455-457.
565. IX Zjazd S³owa c kie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr., t. 58, z. 1,

s. 119-121.
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566. Se sja na te mat mor fo ge ne zy pó³no c nej Pol ski i po³ud nio we go Ba³tyku, Przegl. Ge ogr.,
t. 59, z. 1/2, s. 193.

567. Sta nis³aw Le sz czy cki, Po znaj Œwiat, 35, nr 5, s. 10-11.
568. Ed gar Le h mann, Cza sop. Ge ogr., t. 58, z. 2, s. 241.
569. Mi chal Lu k niš (1916-1986), Cza sop. Ge ogr., t. 58, z. 3, s. 380-382.
570. Re cen zja. At las Ta trza ñ skie go Par ku Na ro do we go; Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 18,

z. 2, s. 80-83.
571. T³uma cze nie. N. Popp. Przyk³ad ca³ko wi te go prze kszta³ce nia œro do wi ska na rów ni -

ninie alu wia l nej do lne go Du na ju, Przegl. Ge ogr., t. 59, z. 3, s. 309-319.

1988
572. Moje zwi¹zki ze szko l ni c twem i na uczy cie la mi, Uniw. Warsz., s. 17.
573. Jak po wsta³y mapy kli ma ty cz ne Eu ge niu sza Ro me ra do At la su Pol ski GUPK, Pol -

ski Przegl. Ka r togr., t. 20, z. l, s. 21-25.
574. Zna cze nie ka r to gra fii w kszta³ce niu ge o gra fów na spe cja l no œciach fizycz nogeo -

grafi cz nych, Ma te ria³y Ogól no po l skich Kon fe ren cji Karto gra fi cz nych, t. 14,
s. 29-34.

575. Wstêp, oraz Siedem dzie siêcio le cie Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go; Ma te -
ria³y 37 Ogól nopo l skie go Zja z du PTG, s. 7-22. Wa r sza wa.

576. Die Pol ni s che Geo grap hi s che Ge sel l s chaft. Zum 70 Ja hre stag ihrer Grun dung,
Ge ogr. Be ri ch te, 128, s. 209-212.

577. Roz wój ge o gra fii fi zy cz nej na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, Przegl. Ge o fiz., z. 3,
s. 305-315.

578. 36 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go. So s no wiec 24-26 IX. 1987,
Przegl. Ge ogr., t. 60. z. 1/2, s. 241-243.

579. Ofi cja l ne za twier dze nie nazw fizycz nogeo grafi cz nych re gio nów Pol ski, Przegl.
 Geogr., t. 60. z. 3, s. 409-413. 

580. XVII Zjazd Cze chos³owa c kie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr.,
t. 59, z. l, s. 118.

581. Zdzis³aw Pa z dro (1903-1987), Cza sop. Ge ogr., t. 59, z. l, s. 115.
582. Lu bo mir Di new (1911-1986), Cza sop. Ge ogr., t. 59, z. l, s. 117-118.
583. Al fon sas Ba sa ly kas (1924-1986), Przegl. Ge ogr., t. 60, z. 3, s. 441-442.
584. Ju liusz Miko³aj ski (1901-1987), Przegl. Ge ogr., t. 60, z. 4, s. 718.
585. Ste fan Ko za r ski, Cza sop. Ge ogr., t. 59, z. 2, s. 238.
586. Emil Ma zur, Cza sop. Ge ogr., t. 59, z. 2, s. 239-240.
587. Re cen zja. T. Li je wski. Au stria, Przegl. Ge ogr., t. 60, z. 3, s. 654-656.

1989
588. 70-le cie Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Cza sop. Ge ogr., t. 60, z. 2,

s. 223-235.
589. Przed mo wa [w:] At las wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo gra fi -

cz nych w Pol sce, cz. V. Z ba dañ kli ma tu Pol ski, Wy dawn. Uniw. Warsz., s. 3-4. 
590. W spra wie oce ny sta nu i per spe ktyw ge o gra fii fi zy cz nej do ko na nej przez S. Ko za r -

skie go (wspó l nie z Z. Mi ku l skim i A. Ri chlin giem), Przegl. Ge ogr., t. 61, z. 1-2,
s. 121-125.

 591. V Kon fe ren cja ONZ w spra wie stan da ry za cji nazw geo gra fi cz nych w Mon tre a lu
oraz ze bra nie X Gru py Re gio na l nej ONZ do stan da ry za cji nazw geo gra fi cz nych w
Bra tys³awie, Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 21, z. 3-4, s. 177-179.
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592. 37 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go. Wa r sza wa 2-4 IX 1988, Przegl.
Ge ogr., t. 61, z. 1-2, s. 182-183.

593. T³uma cze nie i opra co wa nie. Pro ble my stan da ry za cji nazw geo gra fi cz nych, Przegl.
Zagr. Lit. Ge ogr., z. l, s. 132. Inst. Ge ogr. i Przestrz. Za gosp. PAN. 

594. László Kádár (1908-1989), Cza sop. Ge ogr., t. 60, z. 4, s. 485-487. 
595. Ka ta rzy na Stra sze wska (1919-1988), Przegl. Ge ogr., t. 61, z. 4, s. 622-623.
596. Kon stan tin Sa li sz czew (1905-1988) (wspó l nie z S. Le sz czy c kim), Przegl. Ge ogr.,

t. 61, z. 1-2, s. 163-164.
597. Re cen zja. L. Star kel (red.). Prze mia ny œro do wi ska geo gra ficz ne go Pol ski, Przegl.

Ge ogr., t. 61, z. 1-2, s. 159-161.
598. Re cen zja. J. De mek (red.). Ze me pi s ny le xi kon ÈSR. Hory a ni zi ny. Pra ha 1987,

ss. 584, Przegl. Ge ogr, t. 61, z. 1-2, s. 161-162.
599. Re cen zja. E. Pio tro wski. O Polskê nad Odr¹ i Ba³ty kiem, Przegl. Ge ogr., t. 61, z. 3,

s. 366-367.
600. Re cen zja. G. En ge l man. Fer di nand von Ri ch t hof fen 1833-1905; Al brecht Penck

1858-1945. Zwei mar kan te Ge o gra p hen Be r lins, Przegl. Ge ogr., t. 61, z. 4,
s. 618-619.

601. Re cen zja. F. Kühler. Go t ha er Wege in Ge o gra p hie und Kar to gra p hie, Przegl.
 Geogr., t. 61, z. 4, s. 619-620.

602. Re cen zja. Hy dro ny mia Eu ro pa ea. Lie fe rung 1,2,3,4, Przegl. Ge o fiz., t. 34, z. l,
s. 111-112, z. 3, s. 372. 

1990
603. Pol skie To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne – or ga ni za cja i dzia³al noœæ, Na uka Pol ska

1990 nr 1-2, s. 99-111.
604. 150-le cie uro dzin Miko³aja Prze wa l skie go, Cza sop. Ge ogr., t. 61, z. 1-2, s. 104-105
605. Czym by³a i jest pol ska ge o gra fia, Cza sop. Ge ogr., t. 61, z. 3-4, s. 151-156.
606. Ba da nia je zio r ne w wa r sza wskim oœro d ku geo gra fi cz nym (wspó l nie z Z. Mi ku l -

skim), Przegl. Ge o fiz., t. 35, z. 3-4, s. 211-223.
607. Za po mnia no o ka r to gra fii, Rze czpo spo li ta, 21 sie r p nia.
608. Przed mo wa [w:] At las wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo gra fi -

cz nych w Pol sce. Cz. VI. Wp³yw Oce a nu At lan tyc kie go i ukszta³to wa nia po wie rz ch -
ni Zie mi na tem pe ra tu ry po wie trza w Pol sce, s. 3-4. Wy dawn. Uniw. Warsz.

609. 38 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go („3 Zjazd Ge o gra fów Pol skich”) 
Po znañ 26-29 VI 1989, Przegl. Ge ogr., t. 62, z. 1-2, s. 239-240.

610. XIV Se sja Gru py Eks per tów ONZ do spraw stan da ry za cji nazw geo gra fi cz nych,
Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 22, z. 1-2, s. 53-55.

611. V Kon gres Ge o gra fów Nie mie c kiej Re pu b li ki Demo kra ty cz nej, Cza sop. Ge ogr.,
t. 61 z. 1-2, s. 105-107.

612. VI Kon gres Ge o gra fów Bu³ga r skich, Cza sop. Ge ogr., t. 61, z. 3-4, s. 232-233.
613. Se mi na rium na te mat oce ny krajo bra zu Pol ski dla po trzeb tu ry sty ki, Przegl. Ge ogr.,

t. 62, z. 3-4, s. 492-493.
614. Le szek Ko si ñ ski, Cza sop. Ge ogr., t. 61, z. 3-4, s. 229.
615. Hans Ri ch ter, Cza sop. Ge ogr., t. 61, z. 3-4, s. 230.

1991
616. Ty po lo gia i re gio nali za cja œro do wi ska przy rod ni cze go [w:] Ge o gra fia Pol ski, I,

Œro do wi sko przy rod ni cze (red. L. Star kel), s. 561-603, fig. 3. PWN, Wa r sza wa.
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617. Ge o gra fo wie Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (Len ce wicz – Za bo r ski – Pie t kie wicz),
Stu dia i ma te ria³y z dzie jów na uki pol skiej, II, z. 2, s. 41-105.

618. Gene ra li za cja kom p le kso wych map fizycz nogeo grafi cz nych, VII Szko³a Kar to gra -
ficz na. Po la ni ca Zdrój 3-8.03 1991, s. 46-49.

619. Na tio nal Ga zet te er of Po land (wspó l nie z I. Krau ze- To m czyk), XV Ses sion Gro up
of Ex perts on Geo gra p hi cal Na mes U.N. Ge ne va, 12 – 20 No ve m ber 1991. Wor king
Pa per Nr 66, s. 1-2.

620. 39 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go Wroc³aw 29 VI-1 VII 1990,
Przegl. Ge ogr., t. 63, z. 1-2, s. 221-222.

621. IX Zjazd To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go ZSRR Ka zañ 10-15 IX 1990, Przegl. Ge ogr., 
t. 63, z. 1-2, s. 222-224.

622. Na ma r gi ne sie od po wie dzi prof. S. Ko za r skie go (wspó l nie z Z. Mi ku l skim i A. Ri chlin -
giem), Przegl. Ge ogr., t. 63, z. 1-2, s. 176.

623. Re cen zja. Je zio ra Ma zu r skie go Par ku Krajo bra zo we go. Stan eu tro fi za cji, kie run ki
ochro ny; (red. I. Hil brich t-Il ko wska). Ko mi tet „Cz³owiek i Œro do wi sko” PAN,
Zesz. Nauk., 1. Os so li ne um, Wroc³aw 1989. Go spo dar ka Wod na, 1/1991.

624. Re cen zja. Das geo grap hi s che We ltbild um 1300, Cza sop. Ge ogr., t. 62, z. 1-2,
s. 125.

625. Re cen zja. K. Ger ber. Vom al ten Pre us sen land, Cza sop. Ge ogr., t. 62, z. 3, s. 258.
626. Re cen zja. W. Ec ks ch midt. We ltmo del le. Grie chi s che We ltbi l der vom Ta les bis

Ptolämeus, Cza sop. Ge ogr., t. 62, z. 3, s. 259.
627. Re cen zja. W. Wal lert. Ge o vo ka beln. Ge o gra p hie Ku rz ge fasst, Cza sop. Ge ogr.,

t. 62, z. 3, s. 260.
628. Re cen zja. Ge o gra fi jos Metraštis, 24, Przegl. Ge ogr., t. 63, z. 3-4, s. 427. 
629. Re cen zja. Mapa Re pu b li ki Li te wskiej, Przegl. Ge ogr., t. 63, z. 3-4, s. 427.

1992
630. No u vel le con ce p tion d’un at las régio nal, Col loq ue fran co- polo na is „Les at las re -

gionaux”. Éco le des Ha u tes Étu des en Scien ces, La bo ra toi re de Gra p hique. Pa ris.
In 4°, s. 1-3.

630a. No u vel le con ce p tion d’un at las régio nal, Bull. du Com. Fra nça is de Ca r togr,
136-137. „Les at las régionaux”, s. 21-22.

631. Re pu b li ka Bia lo ru ska, Ge o gra fia w Szko le, t. 45, z. l, s. 24-28, fig. 2. 
632. Fizycz nogeo grafi cz na re gio nali za cja re pu b lik Li te wskiej i Bia³oru skiej, Przegl.

Ge ogr., t. 64, z. 3-4, s. 341-346, fig. 1. 
633. Dzia³al noœæ Zdzis³awa Mi ku l skie go w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, Pra ce i Stu dia

Ge ogr., t. 12, Wy dawn. UW, s. 37-41. 
634. Stu le cie li mno lo gii, Przegl. Ge ogr., t. 64, z. 3-4, s. 429-431.
635. 40 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go Gdañsk 30 VIII-1 IX 1992,

Przegl. Ge ogr., t. 64, z. 1-2, s. 223-224.
636. 41 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go Kra ków 27-29 VI 1992, Przegl.

Ge ogr., t. 64, z. 3-4, s. 425-426.
637. Rada To wa rzystw Na uko wych, Cza sop. Ge ogr., t. 63, z. 2, s. 264-265.
638. Ed gar Le h man (1905-1991), Cza sop. Ge ogr., t. 63, z. 3-4, s. 403
639. XV Se sja Gru py Eks per tów ONZ do Spraw Stan da ry za cji Nazw Geo gra fi cz nych,

Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 24, z. 1-2, s. 82-84.
640. Przed mo wa [w:] At las wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo gra fi -

cz ny w Pol sce. Cz. VII. Zmia ny wie ko we kli ma tu Pol ski, s. 5-7. Wy dawn. UW. 
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641. Re cen zja. At³as Bie³orus skoj SSR, Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 23, z. 3, s. 96-97.
642. Re cen zja. Gie o mo r fo³ogi cze ska ja Ka r ta Bie³orus skoj SSR, Pol ski Przegl. Ka r togr.,

t. 23, z. 3, s. 97-98.
643. Re cen zja. Die Sie ben bur gis che Kar pate me re in, Przegl. Ge ogr., t. 64, z. 1-2, s. 2.
644. Re cen zja. Foto inter pre ta cja w ge o gra fii, 21, Cza sop. Ge ogr., t. 63, z. 3-4, s. 3.

1993
645. Bla ski i cie nie 75 lat ist nie nia Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go [w:] Pol skie

To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne w 75 ro cz ni cê dzia³al no œci, s. 7-17. Wa r sza wa–Po znañ.
645a. Bla ski i cie nie 75 lat ist nie nia Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go [w:]

42 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Kie l ce 27-30 VI 1993, s. 8-22.
646. Pie r wszy po wo jen ny At las Œwia ta, Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 25, z. l, s. 27-28.
647. II se sja Se kcji Re gio na l nej ONZ d/s Stan da ry za cji Nazw Geo gra fi cz nych Eu ro py

œro d ko wo- i po³udnio wo- ws chod niej (wspó l nie z I. Krau ze- To m czyk), Pol ski
Przegl. Ka r togr., t. 24, z. 3, s. 139.

648. VI Kon fe ren cja ONZ w spra wie Stan da ry za cji Nazw Geo gra fi cz nych w No wym Jor ku,
Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 25, z. l, s. 54-55.

649. 42 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go Kie l ce 28-30 VI 1993, Przegl.
Ge ogr., t. 65, z. 3-4, s. 494-500.

650. Przed mo wa [w:] J. Bo ry czka. Na tu ra l ne i an tro poge nicz ne zmia ny kli ma tu Zie mi
w XI-XXI wie ku, s. 7-11, Wy dawn. Wydz. Ge ogr. i St. Reg. Uniw. Warsz.

651. Re cen zja. Przegl¹dowa mapa Pol ski 1:500 000, Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 24, z. l,
s. 29-30.

652. Re cen zja. Foto inter pre ta cja w ge o gra fii, 22, Cza sop. Ge ogr, t. 64, z. 2, s. 222.
653. Re cen zja. Mapa sozo lo gi cz na 1:50 000, Pol ski Przegl. Ka r togr, t. 24, z. s. 109-110.
654. Re cen zja. F. Pe l zer. Po len. Eine geo grap hi s che Lan de skun de, Przegl. Ge ogr., t. 65, 

z. 1-2, s. 185-186.
655. Re cen zja. A. Ri chling. Kom p le kso wa ge o gra fia fi zy cz na, Przegl. Ge o fiz., s. 18.
656. Re cen zja. H.J. Kttrtz. Ma su ren, Ka s chu bien und an de rswo. Re i sen ins Ge stem

u He u te, Cza sop. Ge ogr., t. 64, z. 3, s. 369.
657. Re cen zja. N. An ge r mann. Die ba l ti s chen Länder. Ein hi sto ri s ches Über b lick, Cza sop.

Ge ogr., t. 64, z. 3, s. 369-370. 
658. Re cen zja. H. Böhm. Be i trä ge zur Ge s chi ch te der Ge o gra p hie an der Uni ve r si tät

Bonn, Przegl. Ge ogr., t. 65, z. 3-4, s. 457-458. 
659. Re cen zja. J.E. Mo j ski. Eu ro pa w ple j sto ce nie, Przegl. Ge ogr., t. 65, z. 3-4,

s. 459-461.

1994
660. Ge o gra fia Pol ski. Me zo re gio ny fizycz nogeo grafi cz ne, ss. 340, fig. 38, fot. barw.

poza te kstem 49, mapa l:2 000 000. 
66l. At las des res so u r ces, vale urs et me na ces du mi lieu géo gra phi que en Po lo g ne,

Abrégés de la Con fe ren ce. Conf. Re gion, de l’UGI. Pra gue, 1994. 
662. Ka r pa ty Wschod nie. Cha ra kte ry styka ogó l na i po dzia³ re gio na l ny, Pa miê t nik Pol.

Tow. Tatrz. 3, s. 27-42, ryc. 2, fot. 6.
663. Wspó l ne se mi na ria geo gra fi cz ne Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze i Uni wer sy te tu

Wa r sza wskie go, IX Pol sko - cze skie se mi na rium geo gra fi cz ne. Wydz. Ge ogr. i St. Reg.
Uniw. Warsz., s. 7-10.

664. 75-le cie Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Na uka Pol ska, nr 6, 1993, s. 95-97.
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665. Re gio ny fizycz nogeo grafi cz ne, 1:1 500 00 (wspó l nie z A. Ri chlin giem), At las
Rze czpo spo li tej Pol skiej. IGiPZ PAN.

666. Re gio ny fizycz nogeo grafi cz ne (przyk³ady mi kro re gio nów). 4 mapy l:200 000
(wspó l nie z A. Ri chlin giem), At las Rze czpo spo li tej Pol skiej. IGiPZ PAN.

667. Pol skie na zwy geo gra fi cz ne œwia ta. Cz. I. Eu ro pa (bez Eu ro py Wschod niej) (red.
wspó l nie z I. Krau ze- To m czyk), Pañstw. S³u¿ba Ge o dez. i Ka r togr., s. 91.

668. Pol skie na zwy geo gra fi cz ne œwia ta. Cz. III. Afry ka, Ame ry ka Pó³no c na, Ame ry ka
Po³ud nio wa, Au stra lia i Oce a nia, An tar kty ka (red. wspó l nie z I. Krau ze- To m -
czyk). Pañstw. S³u¿ba Ge o dez. i Ka r togr., s. 118.

669. Pol skie na zwy geo gra fi cz ne œwia ta. Cz. IV. Oce a ny i mo rza (red. wspó l nie
z I. Krau ze- To m czyk). Pañstw. S³u¿ba Ge o dez. i Ka r togr., s. 22.

670. Przed mo wa [w:] At las wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo gra fi -
cz nych w Pol sce. Cz. VIII. Ce chy oce a ni cz ne kli ma tu Eu ro py, s. 5-6. Wy dawn.
Uniw. Warsz.

671. Re cen zja. A. Cho i ñ ski. Ka ta log je zior pol skich, Przegl. Ge ogr., t. 66, z. 1-2,
s. 214-215.

672. Re cen zja. S. Stó j ko, E. Ha daæ, T. Si mon, S. Mi cha lik. Za po vid ni eko sy ste my
Ka r pat, Przegl. Ge ogr., t. 66, z. 1-2, s. 217.

673. Re cen zja. Ge o gra p hie und Um welt. 48 Geo gra p hen tag Ba sel 1991, Przegl. Ge ogr., 
t. 66, z. 1-2, s. 218-219.

674. Re cen zja. E. Ehlers. Phi lip p son Gedächtnisskolloquium, Przegl. Ge ogr., t. 66,
z. 1-2, s. 220.

675. Re cen zja. A. Dy li ko wa, D. Ma ko wska, T. Ol sze wski. Zie mia i cz³owiek, Cza sop.
Ge ogr., t. 65, z. l, s. 77.

676. Re cen zja. Me to dy szcze gó³owych ba dañ ge o gra fii fi zy cz nej (red. A. Ri chling),
Przegl. Ge o fiz., t. 39, z. 2, s. 232-233.

677. Re cen zja. Hy dro ny mia Eu ro pa ea. Lie fe rung 8, Przegl. Ge o fiz., t. 39, z. l, s. 122.
678. Re cen zja. Hy dro ny mia Eu ro pa ea. Lie fe rung 9, Przegl. Ge o fiz., t. 39, z. 2, s. 233-2.
679. Re cen zja. Hy dro ny mia Eu ro pa ea. Or t s na men ba l ti s cher Her kunft im südlichen  Teil

Ost pre us sens; (Ze szyt spe cja l ny bez nu me ra cji), Przegl. Ge o fiz., t. 39, z. 2, s. 2.

1995
680. O ge o gra fii re gio na l nej, Przegl. Ge ogr., t. 67, z. 1-2, s. 17-28.
681. Fizycz nogeo grafi cz na re gio nali za cja Eu ro py Wschod niej w uk³ad zie dzie siê t nym,

Przegl. Ge ogr., t. 67, z. 3-4, s. 349-354.
682. Miê dzy naro do wa kon fe ren cja w stu le cie dzie³a Jo se p ha Pa r t s cha o zlo do wa ce niu

Kar ko no szy, Przegl. Ge ogr., t. 67, z. 3-4, s. 387-390.
683. Zak³ad Geo gra fi cz ny Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (1918-1951), Pra ce i Stu dia

Geo gra fi cz ne, nr 16, s. 25-44, fig. 2. Wydz. Ge ogr. i St. Re gion. Uniw. Warsz.
684. In sty tut Geo gra fi cz ny Wy dzia³u Bio lo gii i Nauk o Zie mi (1951-1969); ibid., s. 47, fig. 3.
685. In sty tut Ge o gra fii (1969-1977); Ibid., s. 67-83, fig. 2.
686. Sta nis³aw Pie t kie wicz – ge o graf o wie lo stron nych zain tere so wa niach, Pra ce i Stu -

dia Geo gra fi cz ne, nr 17, s. 25-34. Wydz. Ge ogr. i St. Re gion. Uniw. Warsz.
687. Na zew ni c two geo gra fi cz ne, Po znaj Œwiat, z. 2, s. 43-44.
688. Je zio ro Œwi taŸ, Po znaj Œwiat, z. 9, s. 29-31, mapy 2.
689. Przed mo wa [w:]. At las wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo gra -

fi cz nych w Pol sce. Cz. IX. Na tu ra l ne i an tro poge nicz ne zmia ny kli ma tu Wa r sza wy;
s. 5-7, Wy dawn. Uniw. Warsz.
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690. 43 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go Lu b lin 1-4 IX 1994, Przegl. Ge ogr.,
t. 67, z. 1-2, s. 203-204.

691. XVII Se sja Gru py Eks per tów ONZ do spraw Stan da ry za cji Nazw Geo gra fi cz nych,
Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 27, z. l, s. 58-59.

692. T³uma cze nie. W. Ano sz ko. Bia³oruœ na ma pie œwia ta, Po znaj Œwiat, z. 11, s. 45-49.
693. Re cen zja. Azja. En cy klo pe dia Ge o gra fii Œwia ta, Przegl. Ge ogr., t. 67, z. 3, s. 395-396.
693a. Re cen zja. Azja. En cy klo pe dia Ge o gra fii Œwia ta, Po znaj Œwiat, z. 3, s. 47.
694. Re cen zja. Ukra ji na. Fi zy cz na ka r ta dla se red ni ci szko³y, Pol ski Przegl. Ka r togr.,

t. 27, z. l, s. 26-27. 
695. Re cen zja. Ga zet te er of Po land. Se cond Edi tion, Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 27, s. 28.
696. Re cen zja. Foto inter pre ta cja w ge o gra fii, 24, Cza sop. Ge ogr., t. 66, z. 3-4, s. 40.
697. Re cen zja. E. To m czyk. Prze wod nik Wy brze ¿e Ba³tyku, Po znaj Œwiat, z. 12.

1996
698. Pod sta wy fizycz nogeo grafi cz ne [w:] Wo je wó dz two su wa l skie, Suwa³ki 1995,

s. 14-3 fot. 25, mapa l.
699. Fizycz nogeo grafi cz na re gio nali za cja Czech, S³owa cji, W¹gier i Ru mu nii w uk³ad zie

dzie siê t nym, Przegl. Ge ogr., t. 68, z. 3-4, s. 457-466, ryc. 2.
700. De pa r t ment of Geo e co lo gy. Uni ve r si ty of Wa r saw (wspó l nie z A. Ri chlin giem);

s. 7-15.
701. Stu dies in the do ma in of ge ne ral and re gio nal phy si cal ge o gra p hy, ter mi no lo gy and 

the physi co-geo grap hi cal ono ma stics; Ibid., s. 41-44.
702. Ka r pa ty, Nowa En cy klo pe dia Po wszech na PWN, t. 3, s. 288-290.
703. Po je zie rze Bras³awskie, Po znaj Œwiat, z. l, s. 52-55.
704. Dys ku sy j na gra ni ca, Po znaj Œwiat, z. 4, s. 22-23.
705. Wspo mnie nie o Sta nis³awie Le sz czy c kim, Po znaj Œwiat, z. 9, s. 62.
706. Ju bi le usz Al fre da Ja h na, Przegl. Ge ogr., t. 68, z. 1-2, s. 251-252.
707. Re gio na l na kon fe ren cja Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej w Pra dze, Przegl.

Ge ogr., t. 68, z. 1-2, s. 209-214.
708. 44 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, To ruñ 23-27 VIII 1995, Przegl.

Ge ogr., t. 68, z. 1-2, s. 285-287.
709. Kon fe ren cja na te mat pro ble mów geo mor fo lo gii i pa leo geo gra fii czwa r to rzê du,

Lu b lin 10-12 IV 1995, Przegl. Ge ogr., t. 68, z. 1-2, s. 267-268.
710. XVIII se sja Gru py Eks per tów ONZ do Spraw Stan da ry za cji Nazw Geo gra fi cz nych

(wspó l nie z I. Krau ze- To m czyk), Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 28, z. 4, s. 266-269.
711. Przed mo wa. Nowy At las Œwia ta. Ge o cen ter, Wa r sza wa.
712. Pol skie na zwy geo gra fi cz ne œwia ta, cz. II. Eu ro pa Wschod nia i Azja, Wpro wa dze -

nie s. VII-XII. (red. wspó l nie z I. Krau ze- To m czyk), Pañstw. S³u¿ba Ge o dez. i Ka r -
togr., s. 243.

713. Re cen zja. H. Lie d tke, J. Ma r ci nek. Phy si s che Ge o gra p hie De ut s chlands, Przegl.
Ge ogr., t. 68, z. 1-2, s. 246-247.

714. Re cen zja. M. Niemi rowi cz- Sz czytt. Sta nis³aw Le sz czy cki, Cza sop. Ge ogr., t. 67,
z. 2, s. 262-263.

715. Re cen zja. A. Ri chling, J. So lon. Eko lo gia krajo bra zu, Przegl. Ge ogr., t. 68, z. 3-4,
s. 497.

716. Re cen zja. J. Wa r szy ñ ska (red.). Ka r pa ty pol skie, Przegl. Ge ogr., t. 68, z. 3-4,
s. 499-500.
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717. Re cen zja. H. Jäger. Einführung in die Umwel tges chi ch te, Przegl. Ge ogr., t. 68,
z. 3-4, s. 498.

718. Re cen zja. Ökologie der Lan d nu t zung in Mit tele u ro pa, Pol ski Przegl. Ka r togr.,
t. 28, z. 2, s. 116-117.

 1997
719. Fizycz nogeo grafi cz na re gio nali za cja Nie miec w uk³ad zie dzie siê t nym, Przegl. Ge ogr.,

t. 69, z. 1-2, s. 141-148, ryc. 1.
720. Wi zja or ga ni za cji po wo jen nej ka r to gra fii pol skiej z 1943 r., Pol ski Przegl. Ka r -

togr., t. 29, z. l, s. 106-108.
721. Pie r wsza ge ne ra cja ge o gra fek w Wa r sza wie, Cza sop. Ge ogr., t. 68, z. 2, s. 147-154.
722. Dzia³al noœæ na uko wa pro fe so ra An drze ja Ri chlin ga, Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 21,

s. 9-31.
723. He le na Werne r-Wiê c ko wska 1910-1996, Przegl. Ge ogr., t. 69, s. 193-195.
724. Wspo mnie nia z ba dañ geomo rfolo gi cz nych w Cza r no ho rze i w Ka r pa tach Ma r ma ro -

skich, Wie r chy, t. 62, s. 23-36, ryc. 6.
725. Cza r no ho ra 1926-1997, Po znaj Œwiat, z. 9, s. 71-75.
726. Na ma r gi ne sie ksi¹¿ki Wi to l da Wil czy ñ skie go „Idea przy ro dy w hi sto rii my œli geo -

gra fi cz nej”, Przegl. Ge ogr., t. 68, z. 3-4, s. 363-364.
727. Pol skie To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne, Po znaj Swój Kraj, z. 8, s. 4.
728. 45 Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, S³upsk – Ustka 18-21 IX 1997,

Przegl. Ge ogr., t. 68, z. 1-2, s. 214-216.
729. XIV sesja Se kcji Re gio na l nej ONZ Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej i Po³ud nio wo -

-Wschodniej ds. Na zew ni c twa Geo gra ficz ne go, Pol ski Przegl. Ka r togr., t. 29, z. 3,
s. 211-212.

730. Kon fe ren cja na te mat kar to gra ficz nej pre zen ta cji za gad nieñ do tycz¹cych ochro ny
œro do wi ska i zago spoda ro wa nia prze strzen ne go, Biul. PAEK, 8(4), s. 6-7.

731. Przed mo wa.[w:] At las wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo gra fi -
cz nych w Pol sce. Cz. X. Cy kli cz ne zmia ny akty w no œci S³oñca i cyr ku la cji atmo sfe -
ry cz nej w Eu ro pie; s. 5. Wyd. Uniw. Warsz.

732. Przed mo wa [w:] Nowe me to dy ba dañ kli ma tu Pol ski, Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 20,
s. 5, Wyd. Wydz. Ge ogr. i St. Re gion. UW.

733. Na zwy pañstw i œwia ta, ich sto lic i mie sz ka ñ ców, Wpro wa dze nie, s. VII-XI,
wspó³re da k cja, s. 1-119. GUGIK.

734. Re cen zja. R. Cza r ne cki. Wy ¿y na San do mie r ska, cz. I. Ko m po nen ty œro do wi ska
geo gra ficz ne go, Przegl. Ge ogr., t. 69, z. 1-2, s. 184-185.

735. Re cen zja. Sta nis³aw Pie t kie wicz (1894-1996) – twó r ca pie r wszej w Pol sce ka te dry
ka r to gra fii, Przegl. Ge ogr., t. 69, z. 1-2, s. 186-187.

736. Re cen zja. Der Weg der de ut s chen Ge o gra p hie. Ru c k b lick und Au s b lick, Przegl. Ge ogr.,
t. 69, z. 1-2, s. 187-188.

737. Re cen zja. H.F. Wol l kopf. Der Ty pen be griff in der Ge o gra p hie, Przegl. Ge ogr.,
t. 69, z. 1-2, s. 188-189.

738. Re cen zja. J. Te i ch mann, Wan del des We ltbi l des. Astro no mie, Phy sik und Me chanik 
in der Kultu rges chi ch te, Przegl. Ge o fiz., t. 42, z. l, s. 115.

739. Re cen zja. G. Schmi dt-E i ch stadt. Stadtõkologie. Le ben s ra um. Groß stadt., s. 128.
740. Ern st- Si mo nis. Glo ba le Umwe lt po li tik. An sätze und Per spe kti ven, s. 128, Przegl.

Ge ogr., t. 69, z. 3-4, s. 378-379.
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741. Re cen zja. Nowy pe rio dyk geo gra fi cz ny – Ge o a dria, Przegl. Ge ogr., t. 69, z. 3,
s. 396.

1998
742. Ge o gra fia re gio na l na Pol ski, ss. 441, fig. 61, fot. 51, mapy ba r w ne poza te kstem 2.

Wyd. Nauk. PWN, Wa r sza wa. 
743. Moje przy go dy z ge o gra fi¹, Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 24, s. 13-18.
744. Zwi¹zki z dy da ktyk¹ ge o gra fii, Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 24, s. 19-24.
745. Pocz¹tki dzia³al no œci po wo jen nej (roz mo wa z Ma³go rzat¹ Ma zu rek), Pra ce i Stu dia 

Ge ogr., t. 24, s. 25-39. 
746. O zlo do wa ce niu pa s ma Nie ne ski w Ka r pa tach Ma r ma ro skich (prze druk z Przegl.

Ge ogr, t. 14, 1935 r), Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 24, s. 41-47.
747. O ta ra sach do lnej DŸwi ny (t³uma cze nie „Ûber die Ter ras sen der un te ren Dûna”.

C.R. du Congr. In tern. de Géographie, t. II, sect. B Am ster dam 1938), Pra ce i Stu dia 
Ge ogr., t. 24, s. 49-56. 

748. Uwa gi o ewo lu cji mor folo gi cz nej Po je zie rza Ma zu r skie go (prze druk z Biu le ty nu 65 
Pañstw. Inst. Ge o log., 1952), Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 24, s. 57-95.

749. Zmia na po zio mu zwie r ciad³a je zior jako sku tek wa hañ kli ma ty cz nych w cza sie
 holocenu (na przyk³ad zie ob sza rów Pol ski pó³nocno - ws chod niej (t³uma cze nie
„Chan ge ments du ni ve au des lacs com me re su l tat des os cil la tions du cli mat pen dant 
l’Holocene (sur l’exemple du NE de les Po lo g ne)” Ge o gra p hia Po lo ni ca 17, 1969),
Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 24, s. 97-108. 

750. Spe cy fi cz ny cha ra kter geo gra fi cz ny Pol ski pó³nocno - ws chod niej (t³uma cze nie
„Ca ractPre géographique spécifique de la Po lo g ne du Nor d -Est”. Me mo rie de lla 
 Societa Ge o gra fi ca Ita lia na, Roma 1976), Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 24,
s. 109-116.

751. Zna cze nie geo mor fo lo gii w re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej i ty po lo gii krajo -
bra zów (prze druk z „Geo mor folo gi cka Kon fe ren ce, Uni ve rzi ta Ka r lo va, Pra ha
1982), Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 24, s. 117-127.

752. Gene ra li za cja kom p le kso wych map fizycz nogeo grafi cz nych (prze druk z VII Szko³a 
Kar to gra ficz na. Ko mi sja Kar to gra ficz na PTG – In sty tut Ge ogr. Uni wer sy te tu
Wroc ³aw skie go. Wroc³aw 1991), Pra ce i Stu dia Ge ogr., t. 24, s. 129-131. 

753. Ge o gra fia w ochro nie œro do wi ska przy rod ni cze go i zago spoda ro wa niu prze strzen -
nym – Po znañ, 13-15 XI 1997 r., Przegl. Ge ogr., t. 70, z. 1-2, s. 160-161.

754. Re cen zja. J. Ja nia Zro zu mieæ lo do w ce, Przegl. Ge ogr., t. 70, z. 1-12, s. 129-130.
755. Re cen zja. Przegl¹d Geo fi zy cz ny. Ro cz nik XLI, z. 1-2, 3, 4. PWN, Wa r sza wa-£ódŸ

1996; Przegl. Ge ogr., t. 70, z. 1-2, s. 130-131.
756. Re cen zja. Nowe pe rio dyki, Przegl. Ge ogr., t. 70, z. 1-2, s. 131-132.
757. Re cen zja. D. Jê drze j czyk An tro poge ogra fia pol ska XIX i XX wie ku, Przegl. Ge ogr.,

t. 70, z. 3-4, s. 362-363.

1999
758. Re cen zja. H. Me t z ner, G. Re i chelt. Le ben sra u me Erde. Die Son de r stel lung un se res 

be wo h nen Plan ten, Przegl. Ge ogr., t. 71, z. 1-2, s. 157-158. 

2000
759. Ge o gra fia re gio na l na Pol ski; Wyd. II, ss. 441, fig. 61, fot. 51, mapy ba r w ne poza

te kstem 2. Wyd. Nauk., PWN, Wa r sza wa.
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Wy kaz pu b li ka cji:
z lat 1933-1969 (349 po zy cji) za mie sz czo no w „Pra cach i Stu diach In sty tu tu Ge o -
gra fii Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go”, z. 9 – Ge o gra fia Fi zy cz na, z 1970 r. 
z okre su 1970-1982 (162 po zy cje) – w „Pra cach i Stu diach Geo gra fi cz nych, t. 5,
1984 r.
z okresu 1933-1997 za mie sz czo no w „Pra cach i Stu diach Geo gra fi cz nych”, t. 24,
1998 r.

Sum ma ry

Professor Jerzy Kondracki Ph.D. (1908–1998) was born in Warsaw. He attended to the
W³adys³aw IV secondary school and in 1926–1931 he studied geography at the University
of Warsaw. After graduation he worked in the education system and in 1933 he took a post
at the Department of Geography. In 1938 he was promoted a doctor on the basis of his
dissertation  “Studia nad morfologi¹ i hydrografi¹ Pojezierza Bras³awskiego” (Studies on
morphology and hydrography of the Bras³aw Lake District).  He participated in the 1939
Defensive War and then he spent the years of war in the Woldenberg (Dobiegniew) Oflag. 

In 1945 he came back to work at the Uni ve r si ty of Wa r saw and in 1954 he was
pro mo ted an as so cia ted pro fes sor and a full pro fes sor in 1969. In 1953–1977 he ran the
Cha ir  (la ter the De pa r t ment) of Phy si cal Ge o gra p hy and simu lta neou s ly in 1953–1956 he 
was the Dean of the Fa cu l ty of Bio lo gy and Earth Scien ces. In 1970–1977 he was the
Di re c tor of the ex tra- facu l ty In sti tu te of Ge o gra p hy at the Uni ve r si ty of Wa r saw and af ter
the fo r ming of the Fa cu l ty of Ge o gra p hy and Re gio nal Stu dies – the Di re c tor of the
In sti tu te of Physi co-geo grap hi cal Scien ces. In 1979 he re ti red but until 1997 he was still
employed part-time at the University of Warsaw. 

Pro fes sor J. Kon dra cki de ve lo ped the lan d s ca pe di re c tion  in the Po lish ge o gra p hy. He
or ga ni zed the first co m p lex stu dies of the na tu ral en vi ron ment. He de vi sed the
physi co-geo grap hi cal re gio nali sa tion and the clas si fi ca tion of the na tu ral lan d s ca pe of
Po land. He pu b li s hed over 750 works and pa pers on co m p lex phy si cal ge o gra p hy,
geo morp ho lo gy, li mno lo gy, car to gra p hy, and di da c tics of ge o gra p hy. He is the au t hor of
the po pu lar te x t bo oks: “Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski” (The Phy si cal Ge o gra p hy of Po land;
12 edi tions, in clu ding 2 ab ro ad), “Ogó l na wie dza o Zie mi” (Ge ne ral Kno w le d ge on the
Earth), “Pod sta wy re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej” (The Physi co-geo grap hi cal
re gio nali za tion fun da men tals), “Ge o gra fia re gio na l na Pol ski” (The Re gio nal Ge o gra p hy
of Po land), and mo no graphs “Pol ska pó³noc no- ws chod nia” (The Nort h -E a stern Po land)
and “Ka r pa ty” (The Ca r pa t hian Mo un ta ins). Sin ce 1975 he was the Head of the
Com mis sion on Stan dar di za tion of Geo gra p hi cal Names Outside the Republic of Poland
at the National Education Ministry. In 1986-1997 he was a member of Commission on
Standardization of Names at the Council of Ministers. 

He educated over 200 masters and he promoted 21 doctors. He was a meritorious
member of the Polish Geographic Society: in 1959–1968 he was assigned the President of 
the Society and the Vice-President in 1953–1959 and 1968–1987. In 1976 he was elected
a honorary member of the Polish Geographic Society and a Honorary President in 1987.
He was also a honorary member of five foreign geographic societies. 

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

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