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Wœród pol skich ge o gra fów, któ rzy ode gra li znacz¹c¹ rolê w roz wo ju pol skiej
ge o gra fii w XX wie ku mie j s ce szcze gó l ne za j mu je pro fe sor Sta nis³aw Le sz -
czy cki – przez 19 lat kie ro w nik In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r -
sza wskie go i przez 24 lata (od mo men tu utwo rze nia do 1977 r.) dy re ktor
 Instytutu Ge o gra fii (In sty tu tu Ge o gra fii i Zago spoda ro wa nia Prze strzen ne go) 
Pol skiej Aka de mii Nauk. Pro fe sor Sta nis³aw Le sz czy cki bez po œred nio po
II wo j nie œwia to wej a na stê p nie w la tach piê æ dzie si¹tych, sze œ æ dzie si¹tych
i sie dem dzie si¹tych by³ ini cja to rem, ani ma to rem, orga ni za to rem i ste r ni -
kiem po czy nañ pol skich ge o gra fów. Przy czy ni³ siê wa l nie do roz wo ju i kon -
so li da cji pol skiej ge o gra fii i uzy ska nia przez ni¹ od po wied nie go mie j s ca
w ¿y ciu pol skie go spo³ecze ñ stwa i na tzw. œwia to wej are nie dzia³al no œci
geo gra fi cz nej.

Sta nis³aw Le sz czy cki uro dzi³ siê 8 maja 1907 r. w Mie l cu, w nie wie l kim
mia ste cz ku na pe ry fe riach Ce sa r stwa Au stro- Wêgie rskie go (dzi sie j szym woj. 
pod kar pa c kim), gdzie jego oj ciec mia³ kan ce la riê no ta rialn¹. Lata dzie ciê ce
spê dzi³ w ro dzin nym mie œcie. W cza sie pie r wszej wo j ny œwia to wej odby³
wraz z ro dzin¹ przy mu so we pe re gry na cje po pó³nocno - ws chod nich ob sza -
rach Au stro - Wê gier (ewa ku a cja przed nad ci¹gaj¹cymi wo j ska mi ro sy j ski mi
do Prze ro wa w Cze chach, kró t ki po byt w Andrychowie), by w koñcu 1915 ro -
ku po œmierci ojca osi¹œæ z rodzin¹ w Krakowie.

W Kra ko wie uko ñ czy³ szko³ê, dzi siaj na zy wan¹ pod sta wow¹ i szko³ê
œred ni¹ a w roku 1926 uzy ska³ w wie ku 19 lat œwia de c two doj rza³oœci (ma -
tu ra l ne). W szko le œred niej zwi¹za³ siê z ru chem ha r ce r skim i w tej or ga ni za -
cji po zo sta³ przez sze reg lat. S¹dziæ mo ¿ na, ¿e dzia³al noœæ w ha r ce r stwie
– wy ja z dy poza mia sto na ró ¿ ne æwi cze nia, na obo zy le t nie, kon takt z przy -
rod¹, z lud no œci¹ z ró ¿ nych œro do wisk – mia³y znacz¹cy wp³yw na
ukszta³towanie zain te re so wañ geo gra fi cz nych, a zw³asz cza na zain te re so wa -
nie siê przy rod¹ i jej wp³ywem na tery to ria l ne zró¿ ni co wa nie dzia³al no œci
cz³owie ka.

Po ma tu rze w 1926 r. S. Le sz czy cki wst¹pi³ na Uni we r sy tet Ja giel lo ñ ski
i podj¹³ stu dia w In sty tu cie Ge o gra fii. Pocz¹tko wo in te re so wa³ siê ge o gra fi¹
fi zyczn¹ – a zw³asz cza kli ma to lo gi¹. Jed nak w kon se k wen cji kon ta któw
i wspó³pra cy naj pierw z Lu do mi rem Sa wi c kim (zmar³ w 1928 r.), na stê p nie



Je rzym Smo le ñ skim swo je zain tere so wa nia skie ro wa³ na pro ble ma ty kê antro -
poge o gra ficzn¹, tj. na ba da nie re la cji miê dzy œro do wi skiem przy rod ni czym
(przy rod¹) a lud no œci¹ i jej dzia³al no œci¹ (ba da nie zró¿ ni co wa nia za lud nie nia
i ro dza jów dzia³al no œci oraz form i cha ra kte ru bu dow ni c twa oraz uk³adów
osad ni czych pod wp³ywem od dzia³ywa nia œro do wi ska geo gra ficz ne go). Ze
wzglê du na zain tere so wa nie an tro poge ogra fi¹ S. Lesz czy c kie go podj¹³ ta k ¿e
stu dia etno gra fi cz ne u prof. K. Mo szy ñ skie go na UJ. W ba da niach po zna w -
czych S. Le sz czy cki du¿¹ wagê przy wi¹zywa³, po do b nie jak jego pie r wszy
prze wod nik aka de mi cki L. Sa wi cki, do ba dañ te re no wych, co w du ¿ym sto p -
niu wy ni ka³o z za³o¿eñ meto dolo gi cz nych antropogeografii.

Do ce niaj¹c zain tere so wa nia ba da w cze i uzy ska ne wy ni ki, je sz cze przed
uko ñ cze niem stu diów S. Le sz czy cki zo sta³ powo³any na sta no wi sko m³od sze -
go asy sten ta (po zwo li³o Mu to na uwo l nie nie siê od doœæ cza soch³on nej pra cy
urzêd ni czej w jed nej z kra ko wskich firm, któr¹ to pra cê ze wzglê du na sy tu a -
cjê ma te rialn¹ ro dzi ny, mu sia³ w swo im cza sie podj¹æ) i po wie rzo no mu pra ce 
or ga ni za cyjne, pro wa dze nie se mi na rium antro pogeo grafi czne go oraz pra cow -
ni ma gi ste r skiej.

W 1929 r. S. Le sz czy cki przed sta wi³ pra cê ma gi stersk¹ pt. De mo gra fia
wsi Krze czo wa i Za wa d ki w pow. my œle ni c kim i zda³ eg za min ma gi ste r ski.
W na stê p nym roku otrzy ma³ dy p lom ma gi stra i awan so wa ny zo sta³ na sta no -
wi sko sta r sze go asy sten ta. W tym cza sie bar dzo in ten sy w nie pra co wa³ nad
roz praw¹ do ktorsk¹ za ty tu³owan¹ Ba da nia geo gra fi cz ne nad osad ni c twem
w Be ski dzie Wy spo wym. Pro mo cja do kto r ska odby³a siê w ma r cu 1933 r.
Przed mio tem zain te re so wañ ba da w czych S. Lesz czy c kie go by³o g³ów nie
osad ni c two wie j skie, a zw³asz cza kszta³ty wsi, roz pla no wa nie za gród, ma te -
ria³y, z któ rych wzno szo ne by³y domy mie sz ka l ne i bu dyn ki go spo da r cze,
we wnê trz ny rozk³ad domów. Celem zgromadzenia i utrwalenia od po wied -
nich informacji opracowa³ oryginalny sposób notowania tych wiadomoœci.

Trud ne wa run ki ma te ria l ne S. Lesz czy c kie go i jego ro dzi ny spo wo do -
wa³y, ¿e w 1934 r., za zgod¹ swe go prze³o¿o ne go prof. J. Smo le ñ skie go
podj¹³ pra cê eta tow¹ jako pra co w nik na uko wy, nie prze ry waj¹c pra cy na Uni -
wer sy te cie, w Kra ko wskim Biu rze Pla no wa nia Re gio nal ne go. Pra ca w tej in -
sty tu cji za owo co wa³a nie ty l ko kon kre t ny mi opra co wa nia mi na uko wy mi, ale
g³ów nie ufo r mo wa niem u S. Lesz czy c kie go pe w nej okre œlo nej po sta wy
w od nie sie niu do pra cy na uko wej, któ rej wy ni ki po win ny byæ wyko rzy sty wa -
ne w dzia³al no œci go spo da r czej.

Do strze ga nie i do ce nia nie przez pol skie w³adze pa ñ stwo we wagi pla no -
wa nia re gio nal ne go uja w ni³o siê ju¿ w 1919 r. Wy ko na nie tego ro dza ju pla -
nów, po dej mo wa nych naj czê œciej z ini cja ty wy ur ba ni stów, mia³o siê przy -
czy niæ do wy eli mino wa nia cha o su za bu do wy i usu niê cia dys pro po rcji i nie -
do sta t ków w zago spoda ro wa niu prze strzen nym po szcze gó l nych czê œci kra ju,
spo wo do wa nych bez ma³a 125-le t ni¹ przy nale ¿ no œci¹ po szcze gó l nych czê œci 
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do trzech pañstw za bo r czych, do o¿y wie nia go spo dar cze go od dzie l nych re -
gio nów przez roz bu dze nie ini cja tyw spo³ecz no œci lo ka l nych i dzia³al no œci in -
wes tycy j nej, a przez to do umo c nie nia kon so li da cji prze strzen nej kra ju. Pra ce
orga niza cy j ne w tym za kre sie, a prze de wszy stkim pra ce ba da w cze pod jê te
zo sta³y jed nak do pie ro pod ko niec lat dwu dzie s tych. Pod sta wê prawn¹ nad
pla no wa niem re gio na l nym sta no wi³o Roz porz¹dze nie Pre zy den ta RP. Naj -
wcze œ niej, bo ju¿ w 1929 r. przyst¹pio no do opra co wa nia „Pla nu re gio nal ne -
go Pod ha la”. W ze spo le opra co wuj¹cym ten plan istotn¹ rolê od gry wa li ge o -
gra fo wie kra ko ws cy, m.in. S. Le sz czy cki. W la tach na stê p nych (trzy dzie s -
tych) ufo r mo wa³y siê ze spo³y (w su mie je de na œcie), któ re przyst¹pi³y do
opra co wy wa nia pla nów re gio na l nych in nych ob sza rów. Stu dia pla ni sty cz ne
za wie ra³y w mia rê wszech stron ne cha ra kte ry styki re gio nów, okre œle nie ich
roli w go spo da r ce ca³ego kra ju, na szki co wa nie przysz³oœcio we go za lud nie nia 
oraz prze wi dy wa ny po dzia³ te re nów z prze zna cze niem na ró¿ne rodzaje
u¿ytkowania.

Przy wy ko ny wa niu opra co wañ stu dia l nych do pla nów re gio na l nych po -
szcze gó l nych ob sza rów oka za li siê wie l ce przy da t ni ge o gra fo wie. Zw³asz cza
przy opra co wy wa niu cha ra kte ry styk wa run ków na tu ra l nych i za so bów œro do -
wi ska przy rod ni cze go re gio nów, zró¿ ni co wa nia za lud nie nia i osad ni c twa,
sie ci komu nika cy j nej i powi¹zañ we wnê trz nych. Wspó³pra ca z Re gio nal ny mi 
Biu ra mi Plano wa nia uja w ni³a siê naj si l niej w oœro d ku kra ko wskim. Szcze gól -
ne osi¹gniê cia mia³ zw³asz cza In sty tut Geo gra fi cz ny UJ, a szcze gó l nie prof.
J. Smo le ñ ski, doc. W. Or mi cki i dr S. Le sz czy cki, któ rzy wy ko na li pra ce stu -
dia l ne do pla nu re gio nal ne go woj. kra ko wskie go – a zw³asz cza re gio nu Pod -
ha la, ale rów nie¿ wo je wództw wo³yñ skie go i bia³osto c kie go.

S¹dziæ mo ¿ na, ¿e w³aœ nie w toku wy ko ny wa nia prac ba da w czych do pla -
nów re gio na l nych ukszta³towa³o siê u S. Lesz czy c kie go prze ko na nie, któ re -
mu by³ wie r ny do ko ñ ca ¿y cia – ¿e ge o gra fia to nie ty l ko na uka, któ ra mo¿e
opi sy waæ i ob ja œ niaæ ota czaj¹cy œwiat, ale ta k ¿e po win na byæ efe kty w nym
na rzê dziem w dzia³al no œci pra kty cz nej. W tym cza sie S. Le sz czy cki zy ska³
prze ko na nie, ¿e ge o gra fia ma dwa ob li cza – z jed nej stro ny jest nauk¹ te o re -
tyczn¹, któ ra bada, a wiêc opi su je i ob ja œ nia ota czaj¹c¹ cz³owie ka rze czy wi s -
toœæ ziemsk¹, z dru giej zaœ jest nauk¹ sto so wan¹, któ ra s³u¿yæ mo¿e i po win na 
kszta³to wa niu ota czaj¹cej rze czy wi sto œci sto so w nie do lu dz kich (spo³ecz -
nych) po trzeb. W ob rê bie ge o gra fii teo re ty cz nej wy ró ¿ niæ mo ¿ na ge o gra fiê
fi zyczn¹, ba daj¹c¹ zró¿ ni co wa nie tery to ria l ne ró ¿ nych ko m po nen tów zie m -
skiej przy ro dy i ge o gra fiê go spo darcz¹ (pó Ÿ niej na zwan¹ spo³eczno -e ko no -
miczn¹), za j muj¹c¹ siê tery to ria l nym zró¿ ni co wa niem za lud nie nia i ró ¿ nych
dzie dzin i form dzia³al no œci spo³ecz no œci lu dz kich. W ob rê bie ge o gra fii sto -
so wa nej wy ró ¿ niæ mo ¿ na ge o gra fiê wo j skow¹, pla ni styczn¹, uk³adów i po -
dzia³ów admi ni stra cyj nych, tu ry styczn¹ i me dyczn¹ – s³u¿¹ce do kszta³to wa -
nia uk³adów tery to ria l nych nie któ rych dzia³añ lu dz kich (dzia³ania wo jen ne,
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pla no wa nie prze strzen ne, pod zia³y admi ni stra cyj ne, ruch tu ry sty cz ny,
zwalczanie zachorowañ).

Pra cuj¹c w Kra ko wskim Biu rze Pla no wa nia Re gio nal ne go S. Le sz czy cki 
zgro ma dzi³ bo ga te i in te re suj¹ce ma te ria³y do tycz¹ce Pod ha la, za wie raj¹ce
in fo r ma cje o wa run kach na tu ra l nych, za lud nie niu, zago spoda ro wa niu i jego
nie do sta t kach. Ma te ria³y te wy ko rzy sta³ do przy go to wa nia roz pra wy pt.  Re gion
Pod ha la, któr¹ przed sta wi³ w 1937 r. Ra dzie Wy dzia³u Filo zofi cz ne go UJ
jako dy se r ta cjê ha bi li ta cyjn¹. Pra ca zy ska³a do bre re cen zje, w któ rych pod -
kre œlo no so lid noœæ i do cie kli woœæ ba dawcz¹. Mimo to nie zo sta³a ona przy jê -
ta jako roz pra wa habi lita cy j na. Uz na no, ¿e opra co wa nie ma cha ra kter na zbyt
uty li ta r ny, ¿e za ma³o w nim uo gó l nieñ teo re ty cz nych.

Opra co wuj¹c pod sta wy pla nu re gio nal ne go Pod ha la S. Le sz czy cki, ana -
li zuj¹c za so by na tu ra l ne, za lud nie nie i dzia³al noœæ lud no œci, do szed³ do prze -
ko na nia, ¿e du¿¹ szan sê dla roz wo ju go spo dar cze go re gio nu sta no wiæ mo¿e
roz wój re kre a cji, dzia³al no œci uz dro wi sko wej i tu ry z mu. Przes³anki dla roz -
wo ju tych dzie dzin tkwi³y w wa run kach na tu ra l nych – zró¿ ni co wa nej rze Ÿ bie
te re nu, bo ga tej sza cie ro œlin nej i ko rzy st nym kli ma cie. Na to miast ogra ni cze -
nia za wa r te by³y w s³abym zago spoda ro wa niu, ogra ni czo nej do stê p no œci
komu nika cy j nej, bra kach ka pi ta³owych i nie do sta t kach œwia do mo œcio wych
i orga niza cy j nych lud no œci mie j s co wej i w³adz te re no wych. Uzna³, ¿e osta t ni
czyn nik od gry waæ mo¿e rolê za sad nicz¹. Roz pocz¹³ wiêc dzia³ania ukie run -
ko wa ne na roz wój kszta³ce nia kadr dla tu ry sty ki i re kre a cji. W zwi¹zku z tym
uzy ska³ zgo dê w³adz Uni wer sy te tu na wpro wa dze nie w roku aka de mi c kim
1935/1936 za jêæ dy da kty cz nych z tu ry z mu. Ponad to za bie ga³ i uzy ska³ zgo dê
na zor gani zo wa nie jed noro cz ne go stu dium pody plo mo we go, któ re mia³o
przy go to wy waæ ka dry dla obs³ugi ruchu turystycznego.

Oprócz pra cy ba da w czej i fun kcji na uczy cie la aka demi c kie go, wy ko ny -
wa nych na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim, pra cy w Kra ko wskim Biu rze Pla no -
wa nia Re gio nal ne go S. Le sz czy cki akty w nie dzia³a³ w Pol skim To wa rzy -
stwie Krajo zna w czym, Pol skim To wa rzy stwie Ta trza ñ skim, Pol skim To wa -
rzy stwie Na rcia r skim, a ponad to pro wa dzi³ wyk³ady w Pol skim Ra dio
i wyk³ady po wszech ne w Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim.

Dru ga Wo j na Œwia to wa spo wo do wa³a prze rwê w dzia³al no œci na uko wej
i na uczy cie l skiej S. Lesz czy c kie go. Na pocz¹tku wrze œ nia 1939 r., przed zbli -
¿aj¹c¹ siê nawa³¹ nie mieck¹, uciek³ wraz z ro dzin¹ z Kra ko wa. Pró ba pod jê -
cia (kon ty nu a cji) pra cy na Uni wer sy te cie nie mog³a byæ zrea li zo wa na.
W dniu 6 li sto pa da 1939 r. wraz z grup¹ pra co w ni ków Uni wer sy te tu Ja giel -
loñ skie go, któ rzy za mie rza li roz pocz¹æ za jê cia dy da kty cz ne zo sta³ are szto -
wa ny i prze nie sio ny do wiê zie nia do Wroc³awia, na stê p nie do Sachsen -
hausen -Ora nien burg ko³o Be r li na, a po tem wraz z ki l ko ma in ny mi, zw³asz cza 
m³od szy mi pra cow ni ka mi UJ, w ma r cu 1940 r. prze nie sio ny do obo zu kon -
cen tracy jne go w Dachau.
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Na pocz¹tku 1941 r. S. Le sz czy cki zo sta³ z obo zu zwo l nio ny i po wró ci³
do Kra ko wa. Po po wro cie podj¹³ pra cê jako urzêd nik w Mie j skich Wo do -
ci¹gach, a po roku – w kwie t niu 1942 r. jako ma ga zy nier w kra ko wskim od -
dzia le Rady G³ów nej Opie ku ñ czej, je dy nej pol skiej or ga ni za cji, na ist nie nie
któ rej w³adze oku pa cy j ne wy ra zi³y zgo dê. Rów no cze œ nie sto so w nie do wcze -
œnie j sze go po le ce nia re kto ra UJ sta ra³ siê opie ko waæ gma chem i do by t kiem
In sty tu tu Ge o gra fii. W okre sie 1942–1944 akty w nie ucze st ni czy³ w ta j nym
na ucza niu uni wer syte c kim pro wadz¹c wyk³ady, se mi na ria i inne za jê cia dy -
da kty cz ne z ge o gra fii. Spo ro uwa gi po œwiê ca³ te¿ spra wom re fo r my stu diów
uni wer syte c kich, któ ra, jego zda niem, po win na byæ prze pro wa dzo na po od -
zy ska niu przez Pol skê nie pod leg³oœci.

Kra ków zo sta³ wy zwo lo ny 19 sty cz nia 1945 r. S. Le sz czy cki wie le ene r -
gii po œwiê ci³ w tych gor¹cych dniach za bez pie cze niu maj¹tku Uni wer sy te tu,
a zw³asz cza In sty tu tu Ge o gra fii, przed gra bie¿¹ i zni sz cze niem.

Nie spe³na mie si¹c po wy zwo le niu Kra ko wa w Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ -
skim wzno wio ne zo sta³y za jê cia dy da kty cz ne, w któ rych ucze st ni czy S. Le sz -
czy cki, pro wadz¹c wyk³ady i za jê cia se mi na ryj ne z antro poge o gra fii. W lu -
tym 1945 r. S. Le sz czy cki otwo rzy³ na Wy dzia le Filo zo fi cz nym prze wód
habi lita cy j ny. Te ma tem roz pra wy by³o osad ni c two Ana to lii – zw³asz cza
osad ni c two wie j skie – do któ re go to te ma tu zgro ma dzi³ ma te ria³y w cza sie ba -
dañ te re no wych pro wa dzo nych przed wojn¹. W ca³ym okre sie miê dzy wo jen -
nym S. Le sz czy cki kon sek wen t nie za j mo wa³ siê antro pogeo grafi czny mi ba -
da nia mi osad ni c twa prze pro wa dzaj¹c stu dia te re no we w Au strii, Fin lan dii
i Tu r cji (Ana to lia). Ko lo k wium habi lita cy j ne odby³o siê 1 maja 1945 r. By³a
to pie r wsza ha bi li ta cja w Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim po za ko ñ cze niu wo j -
ny. Ko lo k wium przy jê te zo sta³o jed no my œl nie, a we wrze œ niu 1945 r. Mi ni -
ste r stwo Oœwia ty za twier dzi³o de cy zjê Rady Wy dzia³u Filo zofi cz ne go. Po
prze nie sie niu na sta no wi sko do cen ta zo sta³ dy re kto rem In sty tu tu Ge o gra fii
UJ. W grud niu 1945 r. S. Le sz czy cki mia no wa ny zo sta³ pro fe so rem nad zwy -
cza j nym w Uniwersytecie Jagielloñskim.

Oprócz zain te re so wañ i dzia³al no œci nauko wo-ba da w czej i orga niza cy j -
nej w dzie dzi nie na uki S. Le sz czy cki prze ja wia³ ¿ywe zain tere so wa nie
dzia³al no œci¹ spo³ecz no- po li tyczn¹. Je ¿e li zaœ cho dzi o dzia³al noœæ po li tyczn¹ 
– ju¿ w 1945 r. w³¹czo ny zo sta³ do gru py rze czoz na w ców przy Mi ni ste r stwie
Spraw Za gra ni cz nych za j muj¹c siê uk³adem tery to ria l nym i gra ni ca mi od ra -
dzaj¹cej siê Pol ski. W okre sie 1946–1950 by³ pod se kre ta rzem sta nu w MSZ.
Jako rze czoz na w ca de le ga cji pol skiej ucze st ni czy³ w kon fe ren cji w Po czda -
mie, bra³ udzia³ w pra cach ze spo³u za j muj¹cego siê usta la niem gra ni cy po³ud -
nio wej (z Cze chos³owacj¹) oraz w pra cach ze spo³u za j muj¹cego siê de li mi -
tacj¹ gra ni cy wschod niej (ze Zwi¹zkiem Ra dzie c kim). Oso bi stym su kce sem
prof. S. Lesz czy c kie go by³o prze for so wa nie przy zna nia Pol sce wiê ksze go ob -
sza ru w Bieszczadach.
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Mo ¿ na fo r mu³owaæ ogó l ny s¹d, ¿e w okre sie po wo jen nym S. Le sz czy cki
prze ja wia³ wie l kie zaan ga ¿o wa nie i akty w noœæ w ró ¿ nych dzie dzi nach – by³
pro fe so rem Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go i pro wa dzi³ za jê cia dy da kty cz ne,
dzia³a³ w PTG pe³ni¹c w nim przez ki l ka lat funkcjê prze wod nicz¹cego wy -
dzia³u do spraw na uko wych. Wa l nie przy czy ni³ siê do po³¹cze nia to wa rzystw
geo gra fi cz nych, ufo r mo wa nych w okre sie przed wo jen nym, któ re w cza sie
wo j ny zmu szo ne by³y za prze staæ dzia³al no œci, a któ re od¿y³y po od zy ska niu
nie pod leg³oœci.

W Uni wer sy te cie Wa r sza wskim ge o gra fia jako kie ru nek stu diów, pod
ko niec lat trzy dzie s tych, wy stê po wa³a w fo r mie dwóch od rê b nych jed no stek
orga niza cy j nych – Zak³adu Geo gra ficz ne go i Zak³adu Antro poge o gra fii
przy pi sa nych do dwóch ró ¿ nych wy dzia³ów. W 1918 r. utwo rzo ny zo sta³
Zak³ad Geo gra fi cz ny kie ro wa ny od 1922 r. przez S. Len ce wi cza. Na to miast
Zak³ad Antro poge o gra fii, kie ro wa ny przez B. Za bo r skie go utwo rzo ny zo sta³
w 1938 r.

Je sie ni¹ 1947 r. prof. S. Le sz czy cki podj¹³ siê re a kty wa cji Zak³adu
Antro poge o gra fii w UW, spro wa dzaj¹c z Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go
zal¹¿ek ksiê go z bio ru i parê sztuk me b li (Ko ben dzi na, 1950). W ma r cu 1948 r. 
S. Le sz czy cki na w³asn¹ pro œbê prze niós³ siê z Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go
do Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Jako nowy kie ro w nik Zak³adu An tro po geo -
grafii uzy ska³ eta ty dla 4 asy sten tów i ad iun kta. Rów no cze œ nie wspó l nie
z prof. S.Z. Ró ¿y c kim roz pocz¹³ sta ra nia o po³¹cze nie dwóch zak³adów geo -
gra fi cz nych ist niej¹cych na UW i utwo rze nie In sty tu tu Geo gra ficz ne go.
Dzia³ania te za ko ñ czy³y siê su kce sem i w li sto pa dzie 1950 r. mi ni ster oœwia ty
podj¹³ de cy zjê o utwo rze niu w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim In sty tu tu Geo -
gra ficz ne go sk³adaj¹cego siê z piê ciu ka tedr – ge o gra fii fi zy cz nej, ge o gra fii
eko no mi cz nej, ge o gra fii re gio na l nej, ka r to gra fii i kli ma to lo gii – orga niza cy j -
nie usy tu o wa nych na Wy dzia le Bio lo gii i Nauk o Zie mi. Na kie ro w ni ka tego
no we go in sty tu tu i Ka te dry Ge o gra fii Eko no mi cz nej powo³ano S. Lesz czy c -
kie go. 

Po II wo j nie œwia to wej uni wer sy te cka ge o gra fia mie œci³a siê w pro wizo -
ry cz nym po mie sz cze niu na ul. Pa ste u ra (ge o gra fia fi zy cz na) i w ki l ku po ko -
jach w Pa³acu Sta szi ca, a pó Ÿ niej na No wym Œwie cie, w Pol skim To wa rzy -
stwie Ekono mi cz nym (antro poge o gra fia). Oso bist¹ zas³ug¹ prof. S. Le sz czyc -
kiego by³o stwo rze nie dzi sie j szej sie dzi by ge o gra fii w Uni wer sy te cie Wa r -
sza wskim. Prze pro wa dzi³ On roz mo wy z by³ymi w³aœci cie la mi, do pro wa dzi³
do pod pi sa nia umo wy z Uni wer sy te tem Wa r sza wskim (pra wo u¿y t ko wa nia)
oraz uzy ska³ sub we ncje rz¹dowe na od bu do wê pa³acu Uruski ch-Cze twerty ñ -
skich w 1948 r. Bu dy nek zo sta³ od da ny do u¿y t ku w 1950 r. Przez wie le lat
wraz z ro dzin¹ mie sz ka³ w ofi cy nie tego pa³acu.

Pra cuj¹c na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim S. Le sz czy cki akty w nie w³¹ -
czy³ siê do dzia³al no œci na uko wej. Uwa ¿aj¹c, ¿e li cz ne po sta cie ge o gra fów
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wy ma gaj¹ dok³ad nie jsze go opra co wa nia za ini cjo wa³ po wsta nie ki l ku mo no -
gra fii m.in. F. Szwar cenber g-Czer ne go, W. Gum p lo wi cza, A. Re h ma na,
A. Su j ko wskie go. W la tach 50. i 60. prof. S. Le sz czy cki ode gra³ istotn¹ rolê
w reor ga ni za cji pol skiej ge o gra fii, zw³asz cza ge o gra fii spo³eczno -eko nomi -
cz nej, która zy ska³a z cza sem sta tus na uki empiry czno-a nality cz nej i sto so wa -
nej. W In sty tu cie Geo gra fi cz nym UW kie ro wa³ ba da nia mi osad ni c twa wie j -
skie go w Be ski dzie Wy spo wym i na wy spie Wo lin oraz nad zo ro wa³ pra ce
nad sporz¹dze niem mapy po li ty cz nej œwia ta. Pod jê to te¿ ba da nia z za kre su
ge o gra fii prze mys³u i re gio nali za cji eko no mi cz nej Pol ski. Pok³osiem kra kow -
skich zain te re so wañ ge o gra fi¹ tu ry z mu by³o utwo rze nie w ra mach Ka te dry
Ge o gra fii Eko no mi cz nej – pra co w ni ge o gra fii tu ry z mu, pro wa dzo nej przez
dr M.I. Mi lesk¹, a w la tach 1966–1969 przez kró t ki czas w ra mach Ka te dry
fun kcjo no wa³y dwa zak³ady: Ge o gra fii Eko no mi cz nej i Ge o gra fii Ro l ni c twa,
kie ro wa ny przez doc. J. To b ja sza.

Sta nis³aw Le sz czy cki ucze st ni czy³ w pra cach ba da w czych, maj¹cych na
celu okre œle nie za siê gu od dzia³ywa nia 18 naj wiê kszych w owym cza sie miast 
pol skich. Cel tego ba da nia by³ po zna w czy, ale rów no cze œ nie bar dzo uty li ta r -
ny – cho dzi³o bo wiem o ukszta³to wa nie no we go po dzia³u admi ni stra cyjne go
– bar dziej zwa r te go, spra w ne go fun kcjo na l nie. W pra cach ze spo³u ufor mo -
wa ne go przez pra co w ni ków UW ucze st ni czy³ S. Le sz czy cki i bra³ czyn ny
udzia³ w sporz¹dza niu ra po r tu ko ñ co we go. Treœæ ra po r tu jest ma³o zna na, nie
zo sta³ on bo wiem opub li ko wa ny. Wy ni ki opra co wa nia wy ko rzy sta no przy re -
fo r mie po dzia³u admi ni stra cyjne go kra ju, prze pro wa dzo nej w 1952 r. Do -
œwia d cze nia na by te przy ba da niu za siê gu od dzia³ywa nia miast du ¿ych by³y
swe go ro dza ju za czy nem przy ba da niu mo ¿ li wo œci akty wi za cji ma³ych miast, 
zw³asz cza maj¹cych staæ siê oœro d ka mi admi ni stra cyjny mi (mia sta po wia to -
we). W re zultacie wpro wa dzo nej re fo r my po dzia³u admi ni stra cyjne go (zwiêk -
sze nie li cz by po wia tów i wpro wa dze nie jako naj mnie j szych jed no stek po -
dzia³u gro mad na mie j s ce gmin). Opra co wa nia tego ro dza ju z ini cja ty wy
S. Lesz czy c kie go pro wa dzo no nie mal we wszy stkich oœro d kach geo gra fi cz -
nych. Pod czas pra cy na UW prof. S. Le sz czy cki opu b li ko wa³ ³¹cz nie ponad
400 prac. 

W 1951 r. dziê ki sta ra niom S. Lesz czy c kie go roz pocz¹³ siê nowy etap
kszta³ce nia ge o gra fów – nie ty l ko bo wiem utwo rzo no now¹ stru ktu rê or ga ni -
za cyjn¹, ale rów nie¿ wpro wa dzo no nowy pro gram na ucza nia, na pie r wszy
rok stu diów przy j muj¹c oko³o 50 stu den tów. Na Uni wer sy te cie Wa r sza w -
skim w la tach 1947–1952 by³ rea li zo wa ny pro gram stu diów wzo ro wa ny na
pro gra mie przed wo jen nym, od rê b nie w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym i Zak³a -
dzie Antro poge o gra fii. Od roku aka demi c kie go 1949/50 wpro wa dzo no stu dia 
dwu sto p nio we, ale jed no cze œ nie w roku aka de mi c kim 1951/1952 wpro wa -
dzo no jed no li te stu dia ma gi ste r skie z no wym pro gra mem obo wi¹zuj¹cym
wszy stkich stu den tów ge o gra fii, przy go to wa nym w zna cz nym sto p niu przez
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S. Lesz czy c kie go. Wy miar stu diów zwiê kszo no do 5 lat w roku aka de mi c kim
1953/1954. 

Prof. S. Le sz czy cki pro wa dzi³ wyk³ady i se mi na rium z antro poge o gra fii,
me to do lo giê ge o gra fii oraz hi sto riê ge o gra fii pol skiej. D¹¿y³ do utrzy ma nia
wy so kie go po zio mu na ucza nia za pra szaj¹c do pro wa dze nia za jêæ dy da kty cz -
nych na uko w ców z in nych jed no stek. Naj li cz niej byli re pre zen towa ni pra co -
w ni cy In sty tu tu Ge o gra fii PAN. Po przez oso bê pro fe so ra Lesz czy c kie go ist -
nia³a swo i sta unia per so na l na tych dwóch in sty tu cji geo gra fi cz nych
mieszcz¹cych siê w tym sa mym gma chu (do 1994 r.). Ode jœcie Pro fe so ra
z UW w 1970 r., spo wo do wa³o roz lu Ÿ nie nie tych wiêzi. 

Stu den ci li cz nie uczê sz cza li na wyk³ady Pro fe so ra. We wspo mnie niach
ucz niów wyk³ady Pro fe so ra by³y tre œci we, rze czo we i ja s ne (Nie mi ro wicz
Szczytt 1996). Pre zen ta cje uwy pu kla³y mo men ty naj bar dziej isto t ne, a jed no -
cze œ nie wywo³uj¹ce naj wiê ksze zain tere so wa nie. Za kres wyk³adu by³ za zna -
czo ny w pun ktach. Tre œci by³y prze ka zy wa ne doœæ su cho, bez eks pre sji oraz
uba r wiaj¹cych zwro tów i ane g dot. Jed nak opu sz czaj¹c salê wyk³adow¹ mia³o 
siê uczu cie porz¹dku w g³owie. Na to miast je œli cho dzi o se mi na ria, to ka ¿ de
se mi na rium przy goto wy wa ne by³o przez in ne go stu den ta. Ko ñ czy³o siê kil -
kumi nu to wym pod su mo wa niem Pro fe so ra, któ ry wska zy wa³ za le ty i nie do -
sta t ki pre zen ta cji. Na eg za mi nach by³ doœæ wy ma gaj¹cy. Nie wy ma ga³ wku -
wa nia na pa miêæ ka ¿ de go te ma tu, ani nie dys kwa lifi ko wa³ stu den ta za
pope³nia ne b³êdy mery to ry cz ne. Istot¹ eg za mi nu by³o ra czej spra w dze nie czy
stu dent dostrze ga pro blem i w jaki spo sób go roz wi¹zuje (Nie mi ro wicz -
-Szczytt 1996). 

W 1954 r. Sta nis³aw Le sz czy cki zo sta³ mia no wa ny pro fe so rem zwy -
cza j nym nauk eko no mi cz nych. By³ na wet kan dy da tem na Re kto ra UW, ale 
nie przyj¹³ tej pro po zy cji w 1966 r. Za opo wie dze nie siê po stro nie m³o -
dzie¿y w cza sie wydarzeñ ma r co wych w 1968 r. zmu szo ny by³ zre zy g no -
waæ z pra cy w UW od 1 paŸ dzie r ni ka 1970 r. Pewn¹ form¹ reko m pen sa ty
za przy kro œci z je sie ni 1970 r., jak sam stwier dzi³ we wspo mnie niach, by³o 
przy zna nie Mu w 1987 r. przez Uni we r sy tet Wa r sza wski – do kto ra tu ho -
no ro we go, jako jed ne mu z trzech ge o gra fów w hi sto rii ucze l ni (po prze -
dnio lau re a ta mi byli: Sir L. Du d ley Stamp w 1962 r. i Kon stan tin A. Sa li sz -
czew w 1979 r.). 

W In sty tu cie Geo gra fi cz nym UW prof. S. Le sz czy cki wy pro mo wa³
16 do kto rów (ponad to 10 w IGiPZ PAN i dwóch w Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ -
skim). By³ re cen zen tem zna cz nej li cz by prac do kto r skich i habi lita cy j nych
oraz do ro b ku ge o gra fów ubie gaj¹cych siê o tytu³ pro fe so ra. Pie r wsze pra ce
do kto r skie przy go to wa li na UW: Mie czys³aw Fle szar, pó Ÿ nie j szy pro fe sor
SGPiS oraz Je rzy Ko stro wi cki, pó Ÿ nie j szy pro fe sor IGiPZ PAN. Wœród do k -
torów wy pro mo wa nych na UW tytu³ pro fe so ra uzy ska³o je sz cze 6 osób
(m.in. Ali cja Krzymo wska- Kostro wi cka, An to ni Ku kli ñ ski, Sta nis³aw Otok,
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Lech Ra ta j ski, Jó zef To b jasz). W la tach 1950–1970 w Ka te drze Ge o gra fii
Eko no mi cz nej przy go to wa no 249 prac ma gi ste r skich. 

Pro fe sor mia³ zdo l noœæ w³aœci we go do bo ru wspó³pra co w ni ków i two rze -
nia do brej, ko le ¿e ñ skiej at mo s fe ry w mie j s cu pra cy. Sam by³ cz³owie kiem
bez po œred nim, któ ry nie stwa rza³ zby t nie go dys tan su, z ¿y cz li wo œci¹ tra kto -
wa³ swo ich roz mów ców, ale po tra fi³ wy ro biæ so bie au to ry tet. Do ce nia³ ini cja -
ty wê pra co w ni ków w re a li za cji wy zna czo nych za dañ, nie na rzu caj¹c zby t nio
w³as nych roz wi¹zañ. Mia³ do lu dzi za ufa nie, w roz mo wach rza d ko pod no si³
g³os i po tra fi³ przy znaæ siê do b³êdu, gdy oka zy wa³o siê, ¿e nie mia³ ra cji. Jego 
ucz niów wrêcz zdu mie wa³a umie jê t noœæ go dze nia tak wie lu fun kcji z prac¹
na ukow¹, a na wet wy po czyn kiem, dziê ki per fe kcji w orga ni zo wa niu w³as ne -
go cza su. By³ prze cie¿ jed no cze œ nie za pa lo nym tu ryst¹, na rcia rzem, ka ja ka -
rzem i ta te r ni kiem, za j mo wa³ siê kole kcjo no wa niem mo net, mu sz li, mi ne -
ra³ów, bia³ej bro ni, gra fi ki z XVIII i XIX w.

W po sta wie i dzia³al no œci S. Lesz czy c kie go, któ ry od cza su pra cy w Kra -
ko wskim Biu rze Pla no wa nia Re gio nal ne go g³osi³ i pro pa go wa³ ideê po trze by
wi¹za nia ba dañ na uko wych z po trze ba mi pra kty ki spo³eczno -eko nomi cz nej,
wi dzi my, ¿e idei tej by³ wie r ny i sta ra³ siê prze ko naæ o jej s³usz no œci swo ich
wspó³pra co w ni ków i stu den tów. Nie oz na cza to, ¿e nie do ce nia³ wagi i zna -
cze nia prac pod sta wo wych o wy ra Ÿ nie teo re ty cz nym cha ra kte rze. W 1953 r.
stan¹³ na cze le Ko mi te tu do spraw Gó r noœl¹skie go Okrê gu Prze mys³owe go
(kie ro wa³ nim przez 10 lat), któ ry to ko mi tet za j mo wa³ siê g³ów nie spra wa mi
po pra wy wa run ków ¿y cia mie sz ka ñ ców ró ¿ nych czê œci GOP, dzia³al no œci¹
in wes ty cyjn¹ i mo ¿ li wo œci¹ uty li za cji i wy ko rzy sta nia wsze l kie go ro dza ju
od pa dów, nie za j mo wa³ siê na to miast spra wa mi pro du kcji w aspe kcie techni -
czno-e konomi cz nym. Po dobn¹ po sta wê w spra wie wi¹za nia ba dañ na uko -
wych z po trze ba mi pra kty ki spo³eczno -go spoda r czej i ochro ny œro do wi ska
eks po no wa³ wspó³pra cuj¹c z Ko mi te tem Ochro ny Œro do wiska, Ko mi te tem
Zago spoda ro wa nia Ziem Gó r skich, Ko mi te tem Cz³owiek i Œro do wi sko, Ko -
mi te tem Re jo nów Uprzemys³awianych.

Zain tere so wa nie zwi¹za nia ge o gra fii z pra ktyk¹ spo³eczno - go spo darcz¹
chy ba naj bar dziej wy ra Ÿ nie uja w ni³o siê w zaan ga ¿o wa niu S. Lesz czy c kie go
w utwo rze nie i fun kcjo no wa nie Ko mi te tu Prze strzen ne go Zago spoda ro wa nia 
Kra ju PAN – któ ry po wsta³ z jego ini cja ty wy, i któ rym kie ro wa³ od mo men tu
powo³ania do ¿y cia do 1980 r.

Utwo rze nie w 1958 r. Ko mi te tu Prze strzen ne go Zago spoda ro wa nia Kra -
ju przy czy ni³o siê do po no w ne go wzmo c nie nia roli czyn ni ka tery to rial ne go
w pla no wa niu. Pa miê taæ przy tym na le ¿y, ¿e ów czyn nik tery to ria l ny (prze -
strzen ny) za wsze by³ do men¹ zain te re so wañ ge o gra fów. Ko mi tet Prze strzen -
ne go Zago spoda ro wa nia Kra ju gru po wa³ li cz ne rze sze pra co w ni ków na uko -
wych z ró ¿ nych in sty tu cji na uko wych, któ rzy wy ko ny wa li ró ¿ ne za da nia
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ba da w cze. Wœród wspó³pra co w ni ków KPZK liczn¹ gru pê sta no wi li i do dziœ
sta no wi¹ ge o gra fo wie. 

Sta nis³aw Leszczy cki czê sto pod kre œla³, ¿e wspó³cze s na na uka, w tym tak -
¿e ge o gra fia mo¿e siê roz wi jaæ i uzy ski waæ znacz¹ce wy ni ki przez powi¹za -
nie z po trze ba mi pra kty cz ny mi, ale te¿ w re zu l ta cie wspó³dzia³ania po szcze -
gó l nych ba da czy, po szcze gó l nych oœro d ków na uko wych i w re zu l ta cie
wspó³pra cy miê dzy naro do wej. Mówi¹c in ny mi s³owy, przy wi¹zywa³ du¿¹
wagê do kon ta któw miê dzy lu dz kich ba da czy oraz kon ta któw i wspó³ dzia -
³ania po szcze gó l nych oœro d ków na uko wych. Re pre zen to wa³ pogl¹d, ¿e na -
uka jest spraw¹ ogó l no ludzk¹, ¿e s³u¿yæ ma wszy stkim, ¿e nie mo¿e za my kaæ
siê w w¹skich prze dzia³ach jed ne go oœro d ka, czy jed ne go kra ju i ogra ni czaæ
siê do roz strzy ga nia spraw ty l ko na ro do wych, ¿e wy ma ga kon ta któw
i wspó³dzia³ania miê dzyna rodo we go. 

Po wo j nie, kie dy ogra ni czo ne by³y mo ¿ li wo œci kon ta któw za gra ni cz -
nych, zwra ca³ uwa gê na po trze bê wspó³dzia³ania i wspó³pra cy pol skich
oœro d ków geo gra fi cz nych, na po trze bê dys ku sji i œcie ra nia siê pogl¹dów,
któ re czê sto pro wadz¹ do do sko na le nia me tod ba da w czych i do le p sze go
po zna nia rze czy wi sto œci. Za wsze sta ra³ siê kon ta kto waæ z ge o gra fa mi in -
nych kra jów.

Mia³ du¿¹ ³atwoœæ nawi¹zy wa nia kon ta któw z lu dŸ mi, a za ra zem by³ zrê -
cz nym dy p lo mat¹ i ta kty kiem. W In sty tu cie Geo gra fi cz nym naj wcze œ niej
nawi¹zano kon ta kty z ge o gra fa mi z Cze chos³owa cji. Se mi na ria dwu stron ne,
a od 2000 r. trój stron ne (pol sko - cze sko-s³owa c kie) i re gu la r na wy mia na pra -
co w ni ków s¹ kon tynu o wa ne do dzi siaj i s¹ najd³u¿sz¹ form¹ re gu la r nej
wspó³pra cy za gra ni cz nej na WGSR UW. Dziê ki sta ra niom Pro fe so ra uda³o
siê zor ga ni zo waæ ki l ka d³u¿ szych po by tów sty pen dia l nych pra co w ni ków
w in nych krajach: ZSRR, Rumunii, na Wêgrzech, we Francji, USA i w kra -
jach Afryki Zachodniej. 

Po 1956 r., kie dy go r set ogra ni czeñ po li ty cz nych nie co siê roz lu Ÿ ni³ za -
bie ga³ o kon ta kty z ge o gra fa mi pañstw za chod nich, a zw³asz cza z ge o gra fa mi
ame ryka ñ ski mi, bry ty j ski mi i zachod nionie miec ki mi, akty w ny mi w Miê dzy -
naro do wej Unii Geo gra fi cz nej (MUG). Przy tym za bie ga³ nie ty l ko o swo je
oso bi ste kon ta kty, ale o kon ta kty swo ich wspó³pra co w ni ków czy te¿ w ogó le
ge o gra fów pol skich z ge o gra fa mi in nych pañstw – czy to przez wy ja z dy stu -
dia l ne, czy wy ja z dy na kon gre sy Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej lub
na po sie dze nia ko mi sji pro ble mo wych tej or ga ni za cji ge o gra fów. Sam od wie -
dzi³ wie le kra jów Eu ro py, Ame ry ki i Azji. Bi la te ral ne spo t ka nia ge o gra fów
pol skich i ge o gra fów in nych kra jów sta³y siê na wet pe w nym wzo rem w ska li
eu ro pe j skiej. W uz na niu Jego wk³adu we wspó³pra cê pol sko - bry tyjsk¹ w la -
tach 60. otrzy ma³ wy so kie od zna cze nie bry ty j skie Knight Com man der of
St. Mi cha el and St. Ge o r ge, rów no zna cz ne z bry ty j skim szla che c twem i ty -
tu³em Sir (Ko si ñ ski, 1997).
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Dziê ki sta ra niom prof. S. Lesz czy c kie go ge o gra fia pol ska wysz³a na
miê dzy na ro dow¹ are nê ge o gra ficzn¹. Wi do cz nym prze ja wem uz na nia dla
pol skiej ge o gra fii by³o powo³ywa nie pol skich ge o gra fów do ró ¿ nych
 Komisji MUG, a zw³asz cza po wie rza nie im prze wod ni c twa tych ko mi sji.
Szcze gó l nie znacz¹cym sym pto mem uz na nia dla osi¹gniêæ pol skiej ge o -
gra fii i sa me go S. Lesz czy c kie go by³ jego wy bór w 1964 r. i w 1972 r. na
wice pre zy den ta MUG, a w 1968 r. wy bór na pre zy den ta tej or ga ni za cji.
W hi sto rii pol skiej ge o gra fii ty l ko dwóch Po la ków pe³ni³o przed tem za -
szczy t ne fun kcje wice pre zy den tów MUG: prof. prof. Eu ge niusz Ro mer
i Sta nis³aw Paw³owski. O szcze gó l nej po zy cji Pro fe so ra na are nie miê dzy -
naro do wej œwia d czy uz na nie Go ho no ro wym la u re a tem MUG (Koz³owska -
-Sz czê s na, 1996). Ponad to pro fe sor S. Le sz czy cki by³ ucze st ni kiem prac
wie lu in nych or ga ni za cji miê dzyna ro do wych. Ucze st ni czy³ w pra cach
UNESCO, Eu ro pe j skiej Ko mi sji Eko no mi cz nej przy ONZ, Miê dzy naro do -
wej Aso cja cji Ba dañ Re gio na l nych, Miê dzy naro do wej Rady Eko no mi ki
Re gio na l nej.

Pro fe sor Le sz czy cki by³ cz³on kiem rze czy wi stym PAN od 1964 r., dwu -
kro t nie cz³on kiem pre zy dium PAN (1952–1968 i 1978–1980). Po prze j œciu
do Pol skiej Aka de mii Nauk prof. S. Le sz czy cki za j mo wa³ siê pro ble ma tyk¹
hi sto rii i me to do lo gii ge o gra fii eko no mi cz nej, za gad nie nia mi de li mi ta cji
oœro d ków i okrê gów prze mys³owych, stru ktur¹ prze strzenn¹ go spo dar ki na -
ro do wej i pla no wa niem prze strzen nym oraz pro ble ma tyk¹ ochro ny œro do wi -
ska. Wœród szcze gó l nych osi¹gniêæ Pro fe so ra na le ¿y wy mie niæ opra co wa ne
pod jego kie run kiem at la sy: At las prze mys³u Pol ski, At las za so bów, wa lo rów
i za gro ¿eñ œro do wi ska Pol ski, At las Na ro do wy Pol ski oraz wspó³au to r stwo
prac: Ge o gra fia prze mys³u Pol ski, Za rys ge o gra fii eko no mi cz nej Pol ski,
Aglo me ra cje miej sko - prze mys³owe w Pol sce 1966–2000.

Na pod kre œle nie zas³ugu je rów nie¿ nie zwyk³a akty w noœæ w sfe rze wy -
da w ni czej i re da kcy j nej na polu ge o gra fii. Pro fe sor S. Le sz czy cki by³ re da k -
to rem „Biu le ty nu Geo gra ficz ne go”, „Prac Geo gra fi cz nych”, „Przegl¹du
Geo gra fi cz ne go” oraz „Ge o gra p hia Po lo ni ca”. Mia³ te¿ du¿y wk³ad w wy -
da nie 5 to mów Bi b lio gra fii Ge o gra fii Pol skiej (1936–1960). Po do b nie jak
w cza sach kra ko wskich nie stro ni³ od popu la ry za cji ge o gra fii pu b li kuj¹c
w cza so pi s mach popu larno -nau ko wych i pra sie co dzien nej oraz wy stê puj¹c
w ra dio i te le wi zji.

W po³owie lat sie dem dzie si¹tych (w 1977 r. S. Le sz czy cki prze szed³ na
eme ry tu rê) i w la tach osiem dzie si¹tych akty w noœæ S. Lesz czy c kie go w za kre -
sie ba dañ na uko wych, dzia³al no œci dy da kty cz nej i orga niza cy j nej zmnie j -
szy³a siê. W tym cza sie przy go to wu je i pu b li ku je sze reg opra co wañ, w któ -
rych przed sta wia do ro bek pol skiej ge o gra fii i pro ble my jej da l sze go roz wo ju.
W do ro b ku z tego okre su na uwa gê szcze góln¹ zas³uguj¹ dwa tomy, któ re
w pe w nym sen sie sta no wi¹ pod su mo wa nie Jego ponad piêæ dzie siêcio let niej

Stanis³aw Marian Leszczycki 207



dzia³al no œci na ni wie geo gra fi cz nej. Tymi to ma mi s¹ zbio ry roz praw i ar ty -
ku³ów z ró ¿ nych okre sów ¿y cia S. Lesz czy c kie go. Tom pie r wszy za ty tu³owa -
ny Ge o gra fia jako na uka i wie dza sto so wa na za wie ra roz wa ¿a nia o roz wo ju
pol skiej ge o gra fii na tle roz wo ju ge o gra fii œwia to wej. Mo ¿ na bez prze sa dy
stwier dziæ, ¿e jest to swo i ste cre do czy li za pre zen towa nie prze ko nañ S. Lesz -
czy c kie go na te mat sze ro ko po jê tej pro ble ma ty ki meto dolo gi cz nej nauk geo -
gra fi cz nych, a zw³asz cza ge o gra fii ekonomicznej.

Dru ga ksi¹¿ka za ty tu³owa na Ge o gra fia a pla no wa nie prze strzen ne
i ochro na œro do wi ska jest pre zen tacj¹ prze ko nañ S. Lesz czy c kie go od no œ nie
do zwi¹zków, ja kie ist niej¹ miê dzy ge o gra fi¹, a pro ble ma tyk¹ spo³eczno -e ko -
no miczn¹ uja w niaj¹cych siê w pla no wa niu prze strzen nym i ochro nie œro do -
wi ska ¿y cia (cz³owie ka). Jest to ksi¹¿ka uja w niaj¹ca rolê jak¹ od gry wa (czy
mo¿e odgrywaæ) geografia w tworzeniu ³adu przestrzennego.

Wspó l nie z prof. Ry szar dem Do ma ñ skim wyda³ pra cê zbio row¹ za ty -
tu³owan¹ Ge o gra fia Pol ski – spo³eczno -eko nomi cz na. Au to rzy na zy waj¹ to
opra co wa nie komp le men tar nym. Ory gi na l noœæ tej pu b li ka cji po le ga na tym,
¿e jest to pró ba po³¹cze nia dwóch ró ¿ nych po dejœæ do pro ble ma ty ki ge o gra fii
spo³eczno -eko nomi cz nej Pol ski – a mia no wi cie po dej œcia tra dycy j ne go,
fakto graficz no-opi sowe go – któ re eks po nu je pre zen ta cjê fa któw od no -
sz¹cych siê do lud no œci, osad ni c twa, za so bów i pro du kcji oraz œro do wi ska
przy rod ni cze go, jego de gra da cji i po trze by ochro ny oraz po dej œcia bar dziej
nowo cze s ne go – eks po nuj¹cego po trze bê i sposoby badania przestrzennych
uk³adów procesów spo³eczno-ekonomicznych dokonuj¹cych siê na obszarze
Polski.

Szcze gó l ne zas³ugi pro fe so ra Lesz czy c kie go dla roz wo ju ge o gra fii w Pol -
sce i na œwie cie zo sta³y do ce nio ne za rów no w kra ju jak i da le ko poza jego
gra ni ca mi. By³ la u re a tem dwóch na gród pa ñ stwo wych (1976, 1986), ki l ku
na gród PAN, trzy ucze l nie przy z na³y Mu do kto rat ho no ro wy (Uni we r sy tet
Ka ro la w Pra dze 1966, Aka de mia Eko no mi cz na w Po zna niu 1977, Uni we r sy -
tet Wa r sza wski 1987). By³ cz³on kiem ho no ro wym 15 za gra ni cz nych to wa -
rzystw geo gra fi cz nych. Zo sta³ od zna czo ny or de ra mi i me da la mi pol ski mi,
bry ty j ski mi, wêgie r ski mi, fi ñ ski mi, ru mu ñ ski mi, bu³ga r ski mi i cze cho s³o wac -
ki mi. 

Pro fe sor Sta nis³aw Le sz czy cki zmar³ w Wa r sza wie 13 cze r w ca 1996 r.
Zo sta³ po cho wa ny na cmen ta rzu Sal wa to r skim w Kra ko wie. 

 * 

Oce niaj¹c ogó l nie do ro bek Sta nis³awa Lesz czy c kie go w za kre sie ge o gra -
fii stwier dziæ na le ¿y, ¿e jest on bar dzo znacz¹cy. Rola i po zy cja S. Lesz czy c -
kie go w pol skiej ge o gra fii jako dys cy p li nie na uko wej wy ni kaj¹ z jego dzia³al -
no œci w za kre sie ba dañ na uko wych, osi¹gniêæ orga niza cy j nych i dzia³al no œci
dy da kty cz nej.
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1. W ci¹gu swe go ¿y cia opu b li ko wa³ ponad 1000 prac – ksi¹¿ek, roz -
praw, ar ty ku³ów, no ta tek na uko wych i info rma cy j nych, re cen zji o bar dzo
zró¿ ni co wa nej te ma ty ce. Nie ma wpra w dzie w tym do ro b ku dzie³ po mni ko -
wych, wie l kich syntez, s¹ tam na to miast bar dzo wa ¿ ne roz pra wy z za kre su teo -
rii i metodo lo gii ge o gra fii, a zw³asz cza ge o gra fii eko no mi cz nej oraz ge o gra -
fi cz nych pro ble mów ochro ny œro do wi ska. Jego pra ce uka zy wa³y siê dru kiem
w kra ju i za gra nic¹.

2. W okre sie miê dzy wo jen nym by³ twórc¹ no we go w Pol sce kie run ku
nauk geo gra fi cz nych jak¹ jest ge o gra fia tu ry z mu. Jego pio nie r skie po czy na -
nia w tym za kre sie – utwo rze nie Stu dium Tu ry z mu w UJ, przy goto wy wa nie
kadr do obs³ugi ru chu tury sty cz ne go – na trwa le za pi sa³y Go w hi sto rii pol -
skiej ge o gra fii.

3. Po wo j nie ode gra³ za sad nicz¹ rolê w two rze niu In sty tu tu Geo gra ficz -
ne go w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, któ ry wy kszta³ci³ spor¹ li cz bê pra co w -
ni ków dla na uki ge o gra fii aka de mi c kiej i praktyki go spo da r czej.

4. By³ twórc¹ In sty tu tu Ge o gra fii i Zago spoda ro wa nia Prze strzen ne go
PAN i wie lo le t nim jego dy re kto rem. Ta in sty tu cja ba da w cza ma wie l kie
osi¹gniê cia w za kre sie roz po zna nia, opi sa nia i oce ny stru ktu ry prze strzen nej
œro do wi ska geo gra ficz ne go Pol ski, jej za lud nie nia i zago spoda ro wa nia. Jed -
no stka ta od 1996 r. nosi imiê Pro fe so ra Stanis³awa Leszczyckiego. 

5. Przez sze reg lat wspó³pra co wa³ z ró ¿ ny mi ko mi te ta mi na uko wy mi Pol -
skiej Aka de mii Nauk. Na szcze gó l ne pod kre œle nie zas³ugu je jego prze wod ni -
c two Ko mi te to wi do spraw Zago spoda ro wa nia Gó r noœl¹skiego Okrêgu
Przemys³owe go.

6. Na szcze góln¹ uwa gê zas³uguj¹ Jego po czy na nia w za kre sie utwo rze -
nia i kie ro wa nia przez 22 lata Ko mi tetem Prze strzen ne go Zago spoda ro wa nia
Kra ju.

7. Du¿e osi¹gniê cia ma te¿ w dzie dzi nie kszta³ce nia ge o gra fów i kszta³ce -
nia kadr geo gra fi cz nych dla in sty tu cji na uko wych.

8. Ode gra³ do nios³¹ rolê we wpro wa dze niu pol skiej ge o gra fii na ogó l no -
œwia tow¹ are nê ge o gra ficzn¹ i ugrun to wa niu jej po zy cji na tej arenie.

Oprócz dzia³al no œci na uko wej (ba da w czej, orga niza to r skiej i na uczy cie l -
skiej) znacz¹c¹ rolê ode gra³ rów nie¿ (zw³asz cza w la tach bez po œred nio po
wo j nie) w ró ¿ nych dzie dzi nach ¿y cia spo³eczno-politycznego. 

S¹dzê, ¿e mo ¿ na bez pa to su stwier dziæ, ¿e Sta nis³aw Le sz czy cki do brze
zas³u¿y³ siê ge o gra fii, na uce pol skiej i Polsce.

Wi told Ku si ñ ski
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Sum ma ry 

Sta nis³aw Ma rian Le sz czy cki was born on 8 May 1907, in Mie lec. In 1926–1930
he stu died ge o gra p hy at the Ja giel lo nian Uni ve r si ty un der the gu i dan ce of pro fes sors
L. Sa wi cki and J. Smo le ñ ski. In March 1933 he was pro mo ted for a do ctor on the ba sis
of his dis se r ta tion Geo gra p hi cal re se arch on the set t le ment in the In su lar Be skids.
In 1928–1939 he held the post of an as si stant and a se nior as si stant at the In sti tu te of
Ge o gra p hy. As ea r ly as in his Cra cow ye ars, he was al re a dy a true vi sio na ry in te re sted in
less po pu lar is su es of the ap p lied ge o gra p hy (to u rism in du stry, spa tial plan ning,
en vi ron men tal mo ve ment). In 1939 he was ar re sted by the Ge sta po du ring the
Son de ra c tion Kra kau “paci fi ca to ry” ac tion and sent to the Sach sen ha u sen con cen tra tion
camp and la ter to Da chau. In 1941 he was re lie ved from the camp due to his very bad
he alth con di tion and then he wor ked, among ot hers, in the Mu ni ci pal Wa te r works,
in a se c tion of the D.P.’s As si stan ce; and le c tu red at the un de r gro und Ja giel lo nian
University courses.

Af ter the War he made a ma jor con tri bu tion to ward in te gra tion of the ge o gra p hic
so cie ties ori gi na ting from the pre - war pe riod. The ti t le of his ha bi li ta tion the sis at the
Ja giel lo nian Uni ve r si ty was Geo gra p hi cal re se arch on the ru ral set t le ment of the
So u t hern Ana to lia (1945). Af ter his ha bi li ta tion pro ce du res, he took the ma na ge rial post
at the In sti tu te of Ge o gra p hy of the Ja giel lo nian Uni ve r si ty and re ce i ved a ti t le of
pro fes sor. In 1945–1950 he was ac ti ve ly en ga ged in po li tics at the Mi ni stry of Fo re ign
Af fa irs of the Re pu b lic of Po land as Unde r-Se cre ta ry of Sta te (the de pu ty of the
Vice - mi ni ster of Fo re ign Af fa irs). He par ti ci pa ted in the Po tsdam Con fe ren ce as
an ex pert on bor ders issue. 

In 1948 he mo ved to the Uni ve r si ty of Wa r saw whe re he took the post of the Head of
the De pa r t ment of the An thro pogeo grap hy at the Fa cu l ty of Hu ma ni ties. By dint of his
ef forts the Uruski -Cze twerty ñ ski pa la ce was re bu ilt for the ne eds of the Uni ve r si ty and
it ho u ses the Fa cu l ty of Ge o gra p hy to the pre sent day. He was the fo un ding fa t her of
the In sti tu te of Ge o gra p hy and its di re c tor as well as of the De pa r t ment of the Eco no mic
Ge o gra p hy (1952–1970). In 1954 he was nominated a full professor of economics at
the University of Warsaw.

In 1951 he took ac tions to wards the or ga ni za tion of the In sti tu te of Ge o gra p hy at the
Po lish Aca de my of Scien ces (PAN) and he per fo r med the du ties of its Di re c tor un til his
re ti re ment. At the Po lish Aca de my of Scien ces he was the De pu ty Scien ti fic Se c re ta ry
(1952–1957) and one of the pre si ding of fi cers in 1952–1968 and 1978–1980. In 1952
he was ele c ted a cor re spon ding me m ber and a full me m ber of the PAN in 1964.
As the fo un der and the cha i r man of the Com mit tee for Spa tial Plan ning of Po land at
the PAN he gre a t ly con tri bu ted to stren g t he ning the role of the territorial factor in the
economic and social planning.

Pro fes sor Le sz czy cki sho wed gre at in te rest and ac ti vi ty in many fields: scien ti fic,
di da c tic, and orga ni za tio nal. He was the ini tia tor, ani ma tor, or ga ni zer, and the he l m s man
of Po lish geographers’ ac ti vi ties. He gre a t ly con tri bu ted to the de ve lo p ment and
con so li da tion of the Po lish ge o gra p hy and to its ade qu a te po si tio ning both in Po land and
ab ro ad. He re s ha ped Po lish ge o gra p hy to be more em pi ri cal and ap p lied. His gre a test
achie ve ments re fer to the met ho do lo gy and hi sto ry of ge o gra p hy; to the ge o gra p hy of
manu fa c tu ring; to the spa tial plan ning; and to the stu dies upon the hu man in ter ac tion with 
the na tu ral en vi ron ment. The At las of the Po lish In du stry; The Na tio nal At las of Po land;
The At las of the re so u r ces, va lu es, and thre ads to the geo gra p hi cal en vi ron ment of
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Poland were created under his guidance. He published over 1000 papers and promoted
28 doctors.

Pro fes sor Leszczycki’s me rits to the de ve lo p ment of ge o gra p hy were ap pre cia ted as
well in Po land as va st ly ab ro ad. He ob ta i ned a high po si tion in many im po r tant
in ter na tio nal ge o gra p hic or ga ni za tions – the In ter na tio nal Geo gra p hi cal Union – and
he was its Vice - pre si dent for two terms and its Pre si dent in 1968–1972, as the only Po lish
ge o gra p her in hi sto ry. In 1988 he was ele c ted a Ho no ra ry Pri ze - win ner of the IGU.
He was ho no u red with two na tio nal awards (1976, 1986), se ve ral awards of the Po lish
Aca de my of Scien ces; and a ho no ra ry do cto r s hip of three uni ve r si ties (of the Cha r les
Uni ve r si ty in Pra gue, the Eco no mic Uni ve r si ty in Po znañ, and the Uni ve r si ty of
Wa r saw). He was also a ho no ra ry me m ber of 15 fo re ign geo gra p hi cal so cie ties.
He was de co ra ted with Po lish, Bri tish, Hun ga rian, Fin nish, Ro ma nian, Bu l ga rian, and
Cze chos lo va kian me dals and orders.

Sta nis³aw Le sz czy cki died in Wa r saw on June 13, 1996 and was bu ried in Cra cow.

Wi told Ku si ñ ski, In sty tut Ge o gra fii Spo³eczno -Eko nomi cz nej
i Go spo dar ki Prze strzen nej, Uni we r sy tet Wa r sza wski,

ul. Kra ko wskie Przed mie œcie 26/28, 00-927 Warszawa
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