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Zo fia Ka czo ro wska by³a au tork¹ znacz¹cych prac z za kre su kli ma tu Pol ski,
wzo ro wym na uczy cie lem aka de mi c kim i wy cho wawc¹ m³od zie ¿y. Uro dzi³a
siê 11 wrze œ nia 1902 r. w Wa r sza wie. Szko lê œred ni¹ uko ñ czy³a w 1921 r. Po
prze rwie spo wo do wa nej cho rob¹, stu dia wy ¿sze roz po czê³a w 1924 r. w se -
kcji przy rod ni czej Wy dzia³u Filo zofi cz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go,
obie raj¹c jako kie ru nek fi zy kê. Jed no cze œ nie pra co wa³a w Pa ñ stwo wym In -
sty tu cie Meteo rolo gi cz nym (obe cnym In sty tu cie Mete o ro lo gii i Go spo dar ki
Wod nej), sk¹d uzy ska³a sty pen dium pod wa run kiem spe cja lizo wa nia siê
w dzie dzi nie mete o ro lo gii.

W roku 1932 Zo fia Ka czo ro wska uzy ska³a tytu³ do kto ra fi lo zo fii na Wy -
dzia le Matemty czno- Przyrod ni czym Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go na pod -
sta wie pu b li ka cji Przy czy ny mete oro logi cz ne le t nich wez brañ Wis³y. Ge o gra -
fiê wy bra³a jako dru gi kie ru nek przy swo im do kto ra cie, obok mete o ro lo gii.
Pod jê³a pra cê w Wy dzia le Klima tolo gi cz nym PIM, gdzie po zo sta³a do wy bu -
chu wo j ny. W roku aka de mi c kim 1938/1939 pe³ni³a rów no cze œ nie fun kcjê
asy sten tki w Zak³ad zie Mete o ro lo gii i Kli ma to lo gii Szko³y G³ów nej Go spo -
da r stwa Wie j skie go w Wa r sza wie. W okre sie wo j ny dr Zo fia Ka czo ro wska
pra co wa³a pocz¹tko wo w Bi b lio te ce In sty tu tu Hydro grafi cz ne go, pó Ÿ niej
utrzy my wa³a siê z udzie la nia le kcji. W la tach 1943–1944 wspó³pra co wa³a
z ta j nym Biu rem Pla no wa nia Re gio nal ne go w Wa r sza wie, opra co wuj¹c szki -
ce kli ma tu Po mo rza Za chod nie go, Œl¹ska i Prus Wschod nich. Po po wsta niu
wa r sza w skim przesz³a przez obóz w Pru sz ko wie i zna laz³a siê w Mie cho wie,
gdzie pra co wa³a jako na uczy cie l ka w gimnazjum.

W ma r cu 1945 r. po wró ci³a do Wa r sza wy i do pra cy w Zak³ad zie Mete o -
ro lo gii i Kli ma to lo gii SGGW, pocz¹tko wo w cha ra kte rze sta r szej asy sten tki,
pó Ÿ niej ad iun kta. Rów no cze œ nie pra co wa³a w Pra co w ni Fi zjo gra ficz nej Biu ra 
Od bu do wy Sto li cy. Od je sie ni 1945 r. pro wa dzi³a rów nie¿ za jê cia zle co ne
z mete o ro lo gii i kli ma to lo gii dla stu den tów ge o gra fii Uni wer sy te tu Wa r sza w -
skie go. Od wrze œ nia 1951 r. zre zy g no wa³a z pra cy w SGGW i objê³a sta no -
wi sko ad iun kta w po wstaj¹cej Ka te drze Kli ma to lo gii In sty tu tu Geo gra ficz ne -
go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. W roku 1955 awan so wa³a na sta no wi sko
za stê pcy pro fe so ra w Ka te drze Kli ma to lo gii IG UW.



Sto pieñ do kto ra habi lito wa ne go Zo fia Ka czo ro wska uzy ska³a 12 cze r w -
ca 1961 r. na pod sta wie pra cy Opa dy w Pol sce w prze kro ju wie lo le t nim,
w któ rej okre œlo no ten den cje, okre so woœæ oraz pra wdopo dobie ñ stwo wy -
stêpowa nia nie do bo ru i nad mia ru opa dów. W sty cz niu 1962 r. otrzy ma³a
etat do cen ta.

Do cent dr hab. Zo fia Ka czo ro wska ma znacz¹cy do ro bek na uko wy, po mi -
mo obie kty w nych trud no œci w za cho wa niu ci¹g³oœci pra cy na uko wej, do któ -
rych na le¿y za li czyæ d³ugo trwa³¹ cho ro bê, okres wo j ny i du¿e obci¹¿e nia dy dak -
ty cz ne. Pie r wsza jej pra ca, opub li ko wa na w 1933 r., do ty czy³a meteo rolo gi cz -
nych przy czyn le t nich wez brañ Wis³y. Za gad nie nie to do dziœ jest aktu a l ne za -
rów no z pun ktu wi dze nia na uko we go, jak i pra kty cz ne go. Wzbu dzi³o ono
w  owym cza sie du¿e zain tere so wa nie za rów no w kra ju, jak i za gra nic¹, o czym
œwiad cz¹ miê dzy in ny mi ko re spon den cja i bez po œred nie kon ta kty z au tork¹
oraz re cen zje w cza so pi s mach za gra ni cz nych. Dru ga pra ca z te go cy klu, do -
tycz¹ca kata stro fa l nych po wo dzi w do rze czu Wis³y w XX wie ku, zo sta³a wy -
dru ko wa na w 1938 r. w „Re vue pour 1’Étude des Calamités” w Ge ne wie.

Wie le prac opub li ko wa nych w la tach pó Ÿ nie j szych do ty czy kli ma to lo gii
re gio na l nej Pol ski, np. kli ma tu wy brze ¿a Po mo rza Za chod nie go, Prus Wschod -
nich, Œl¹ska i jed no stek admi ni stra cyj nych wo je wó dz twa bia³osto c kie go.

Z prac do tycz¹cych ca³ej Pol ski na szcze góln¹ uwa gê zas³ugu je roz pra wa 
habi lita cy j na pt. Opa dy w Pol sce w prze kro ju wie lo le t nim (na gro da Mi ni stra
III sto p nia) wy da na w 1962 r., któ ra jest po wa ¿ nym osi¹gniê ciem na uko wym
w kli ma to lo gii. Ba da nia ten den cji sta³ej opa dów (tren du) prze pro wa dzi³a me -
tod¹ naj mnie j szych kwa dra tów, wy zna czaj¹c rów na nia pro s tych re gre sji dla
ró ¿ nych okre sów i re gio nów Pol ski. Na stê p nie au to rka zajê³a siê po szu ki wa -
niem okre so wo œci w bie gu opa dów, wi¹¿¹c je miê dzy in ny mi z pla ma mi
s³one cz ny mi. Przy ba da niu tego za gad nie nia pos³u¿y³a siê me tod¹ œred nich
ru cho mych oraz prze pro wa dzi³a ana li zê ha r mo niczn¹, wy ko rzy stuj¹c ma szy -
nê ele ktro niczn¹. Uzy ska ne wy ni ki su ge ro wa³y ist nie nie okre su 70-letniego.

Au to rka do ko na³a rów nie¿ po dzia³u sum opa dów na kla sy, wy ró ¿ niaj¹c
lata o opa dach no r ma l nych, wi l go t ne z nad mia rem opa dów, su che z nie do bo -
rem opa dów oraz wy bi t nie su che i wi l go t ne. Tak opra co wa ne hi sto gra my daj¹ 
dok³adn¹ in fo r ma cjê o kszta³to wa niu siê opa dów w Pol sce. Po zwo li³y te¿ na
okre œle nie pra wdopo dobie ñ stwa wy stê po wa nia lat su chych i wi l go t nych, co
ma ju¿ cha ra kter cen nej in fo r ma cji pra kty cz nej.

Za gad nie niu opa dów w Wie l kiej Wa r sza wie po œwiê ci³a ar ty ku³ w „Prze -
gl¹dzie Geo fi zy cz nym” w 1967 r. In te re so wa³a siê ta k ¿e za gad nie nia mi kli -
ma tu uz dro wisk pol skich, pro wadz¹c ki l ka prac ma gi ste r skich z tego za kre su
i wyg³aszaj¹c na ten te mat re fe rat na kon fe ren cji bal neo logi cz nej w Szcza w -
nie- Z dro ju.

Du ¿y mi wa lo ra mi dyda kty cz ny mi ce chu je siê jej pod rê cz nik pt. Po go da
i kli mat, wy da ny przez Wy daw ni c twa Szko l ne i Peda go gi cz ne w la tach 1977
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i 1985–1986, z któ re go ko rzy staj¹ na dal nie ty l ko na uczy cie le, ale tak¿e
studenci i ab so l wen ci geografii.

Do cent Zo fia Ka czo ro wska uwa ¿a³a, ¿e g³ów nym og ni wem w kszta³ce -
niu kli ma to lo gów s¹ pra ce ma gi ste r skie, któ re za zwy czaj maj¹ cha ra kter ory -
gi na l nych opra co wañ cz¹stko wych. Przyk³adem ta kiej wspó³pra cy stu den tek
z opie kunk¹ jest se ria prac z 1959 r. do tycz¹cych kli ma tu miej s co wo œci
 uzdrowiskowych miê dzy in ny mi: Iwo ni cza (Ob rê b ska), ¯egie sto wa (Za li w -
ska), Szcza w ni cy (Olech nowicz -Bo bro wska). W ten spo sób po wsta³o stu -
dium po rów na w cze Z. Ka czo ro wskiej pt. Kli mat lo ka l ny uz dro wisk: Iwo nicz,
¯egie stów i Szcza w ni ca, opub li ko wa ne w „Wia do mo œciach Uz dro wi sko -
wych” w 1961 r.

Wy ko rzy sta no w nich ma te ria³y ar chi wa l ne z mie j s co wych sta cji meteo -
rolo gi cz nych dla opra co wa nia po szcze gó l nych ele men tów kli ma tu oraz
w³asne ob se r wa cje mikro klima ty cz ne, prze pro wa dza ne rów no cze œ nie we
wszy stkich 3 uz dro wi skach – we wrze œ niu 1958 r. (23 dni) i w lu tym 1959 r.
(12 d ni). Przy opra co wa niu ele men tów zwró co no szcze góln¹ uwa gê na po go -
dy nie ko rzy st ne dla ku ra cju szy i ich po wta rza l noœæ: si l ne wia try, mg³y, od wi l -
¿e zim¹, okre sy de szczo we la tem itp.

Do cent Zo fia Ka czo ro wska ma wie l kie zas³ugi w szko le niu i wy cho wa -
niu m³odych ge o gra fów, a zw³asz cza kli ma to lo gów, dla któ rych pro wa dzi³a
przez dwa dzie œcia lat ku r so we wyk³ady: z mete o ro lo gii dla stu den tów I roku
ge o gra fii i z kli ma to lo gii dla II roku, z kli ma tu Pol ski dla stu den tów IV roku
spe cja li za cji ge o gra fii fi zy cz nej, z ele men tów mete o ro lo gii i kli ma to lo gii dla
stu den tów ge o lo gii spe cja li za cji czwa r to rzê du. Pro wa dzi³a pro se mi na rium,
se mi na rium i pra co w niê ma gi stersk¹ dla stu den tów spe cja li za cji klima tolo gi -
cz nej; bra³a udzia³ w æwi cze niach te re no wych i w eg za mi nach wstê p nych.
Oka zy wa³a przy tym du¿o se r ca m³od zie ¿y aka de mi c kiej, zw³asz cza po trze -
buj¹cej po mo cy i opieki.

Po œmie r ci prof. Ro mu a l da Gu mi ñ skie go, pie r wsze go kie ro w ni ka Ka te -
dry Kli ma to lo gii (pa Ÿ dzie r nik 1952 r.), do pro wa dzi³a do ko ñ ca pie r wszych
10 prac ma gi ste r skich z za kre su kli ma to lo gii. W la tach 1958–1972 pro wa -
dzi³a sa mo dzie l nie ki l ka na œcie prac ma gi ste r skich, a re cen zo wa³a 130 i bra³a
udzia³ w eg za mi nach dy p lo mo wych.

W la tach 1964–1969 by³a kie ro w ni kiem Zak³adu Kli ma tu Pol ski wy dzie -
lo ne go w Ka te drze Kli ma to lo gii, kie ro wa nej przez pro fe so ra Win cen te go
Oko³owi cza. Do cent Zo fia Ka czo ro wska w okre sie 1966–1968 pe³ni³a fun -
kcjê pro dzie ka na Wy dzia³u Bio lo gii i Nauk o Zie mi do spraw ge o gra fii, a po
reor ga ni za cji i wy dzie le niu In sty tu tu Ge o gra fii, jako sa mo dzie l nej jed no stki
miê dzy wy dzia³owej, za stê pcy dy re kto ra In sty tu tu do spraw dydakty czno -
-wy chowa w czych w la tach 1968–1972.

Bêd¹c do cen tem w Zak³ad zie Kli ma to lo gii IG UW pro mo wa³a 4 do kto -
rów i re cen zo wa³a ponad 20 prac do kto r skich, w tym ki l ka z in nych ucze l ni.
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Roz pra wy do kto r skie wy ko na ne pod kie run kiem doc. dr hab. Zo fii Ka -
czo ro wskiej:

1. Wies³awa Przed pe³ska (PIHM – Wa r sza wa), Za gad nie nie susz atmo -
sfe ry cz nych w Pol sce i me to dy ich okre œla nia (1968),

2. El ¿ bie ta Ku pczyk (IMGW – Wa r sza wa), Rola czyn ni ków meteo rolo -
gi cz nych w pro ce sie fo r mo wa nia wez brañ roztopowych (1972),

3. Da nu ta Ku zie m ska (IMGW – Wa r sza wa), Za gad nie nia ano ma lii w ro -
cz nym prze bie gu tem pe ra tu ry po wie trza w aspe kcie pro gno zy (1974),

4. Ma ria Ko pacz, Bio kli mat uz dro wisk o pro fi lu kar dio logi cz nym (1975).

W uz na niu zas³ug na polu dydakty czno-wy chowa w czym Zo fia Ka czo row -
ska otrzy ma³a w 1969 r. in dy wi du aln¹ na gro dê II sto p nia Mi ni stra Na uki i Sz -
kol ni c twa Wy ¿sze go, a w 1970 r. zo sta³a od zna czo na Krzy ¿em Ka wa le r skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Ponad to za ca³okszta³t prac na uko wych i dydakty -
czno-wy chowa w czych otrzy ma³a w 1975 r. Z³ot¹ Od zna kê Zwi¹zku Na uczy -
cie l stwa Pol skie go, a w 1976 r. Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej za
zas³ugi dla oœwia ty i wy cho wa nia.

Do cent dr Zo fia Ka czo ro wska do¿y³a sê dzi we go wie ku, ponad 90 lat.
Ca³e ¿y cie cie szy³a siê sza cun kiem wspó³pra co w ni ków i wy cho wan ków,
wdziê cz nych za po moc i ¿y cz li woœæ oraz trud wy kszta³ce nia po ko le nia kli -
ma to lo gów. Zmar³a w Wa r sza wie 11 lu te go 1993 r. Da w ni i obe c ni pra co w ni -
cy Zak³adu Kli ma to lo gii UW, ucz nio wie i wy cho wan ko wie z³o¿y li jej osta t ni
ho³d ucze st nicz¹c li cz nie w kon du kcie ¿a³ob nym. 
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Sum ma ry

Zo fia Ka czo ro wska was born on 11 Se p te m ber 1902 in Wa r saw. She fi ni s hed
se con da ry scho ol in 1921. Then, in 1924 she sta r ted stu dy ing at the Fa cu l ty of
Ma t he ma tics and Na tu ral Scien ces of the Uni ve r si ty of Wa r saw. At the same time she
wor ked at the Sta te Mete oro lo gi cal In sti tu te. In 1928 she was gran ted a scho la r s hip from
the In sti tu te, with the ob li ga tion of spe cia li sing in the do ma in of me teo ro lo gy.

In 1932 Zo fia Ka czo ro wska ob ta i ned the ti t le of do ctor of phi lo so p hy on the ba sis
of the pu b li ca tion en ti t led Mete oro lo gi cal ca u ses of the sum mer swells of Vi stu la ri ver
(in Po lish) and took up the work in the Cli mato lo gi cal De pa r t ment of the Sta te
Mete oro lo gi cal In sti tu te, whe re she sta y ed un til the ou t bre ak of the World War II. Du ring
the aca de mic year 1938/1939 she was also a re se arch as si stant in the De pa r t ment of
Me teo ro lo gy and Climatology of the Warsaw Uni ve r si ty of the Life Scien ces.

As si stant pro fes sor Zo fia Ka czo ro wska pro du ced a si g ni fi cant scien ti fic ou t put,
de spi te the ob je c ti ve dif fi cu l ties in the ma in te nan ce of con ti nu i ty of the re se arch work
ca u sed by her long il l ness, the pe riod of war, and the very intensive teaching work.

She made a very va lu a b le con tri bu tion to the edu ca tion and scho o ling of the yo ung
ge o gra p hers, and espe cial ly of the cli ma to lo gists, for whom she con du c ted du ring twen ty
ye ars the co u r ses in: me teo ro lo gy for the stu dents of the Ist year of ge o gra p hy, and
cli ma to lo gy for the IInd year, in the cli ma te of Po land for the stu dents of the IVth year,
spe cia li sing in phy si cal ge o gra p hy, as well as in ele ments of me teo ro lo gy and
cli ma to lo gy for the students of geology specialising in the Quaternary.

She was in cha r ge of the Master’s se mi nars and wor ks hops for the stu dents of the
cli mato lo gi cal spe cia li sa tion. She was also very ac ti ve in field exe r ci ses and en try
exa mi na tions. The at ti tu de of Zo fia Ka czo ro wska with re spect to stu dents was al wa ys
very cor dial, and she wo uld espe cial ly take care of those who were in need.

The an cient and the cur rent em p lo ye es of the De pa r t ment of Cli ma to lo gy of the
Fa cu l ty of Ge o gra p hy and Re gio nal Stu dies, Uni ve r si ty of Wa r saw, her pu pils and
as so cia tes, paid ho ma ge to Zo fia Ka czo ro wska du ring her fu ne ral in February 1993 (she
passed away on 11 Fe bu a ry 1993 in Wa r saw).

Ma ria Sto pa- Bo ry czka, Je rzy Bo ry czka, 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-mail: jkborycz@uw.edu.pl
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