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WINCENTY OKO£OWICZ

1906–1979

Win cen ty Oko³owicz by³ wie lo le t nim kie ro w ni kiem Zak³adu Kli ma to lo gii
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, wie l ce zas³u¿o nym dla roz wo ju kli ma to lo gii
i wy kszta³ce nia ca³ego po ko le nia kli ma to lo gów w Pol sce.

Uro dzi³ siê 26 li pca 1906 r. w Bo ko wie (obe c nie Bia³oruœ). Szko³ê œred -
ni¹ uko ñ czy³ w 1925 r. w Wa r sza wie (Gi mna zjum W³. Gi ¿y c kie go). Ze
wzglê du na ciê ¿ kie wa run ki ma te ria l ne w domu za raz po otrzy ma niu œwia de -
c twa doj rza³oœci roz pocz¹³ pra cê w Ban ku Zie m skim w Wa r sza wie jako
urzêd nik, któr¹ kon ty nu o wa³ przez czte ry lata. W maju 1929 r. wst¹pi³ do ma -
ry nar ki han d lo wej, p³ywaj¹c po mo rzach i oce a nach pod ban der¹ polsk¹ i be l -
gijsk¹ do paŸ dzie r ni ka 1931 r. S³u¿ba na mo rzu i po zna wa nie co raz to no wych 
ta j ni ków przy ro dy wp³ynê³y niew¹tpli wie na wy bór kie run ku stu diów, ja kim
sta³a siê ge o gra fia na Uni wer sy te cie Ste fa na Ba to re go w Wi l nie. Win cen ty
Oko³owicz przed uko ñ cze niem stu diów roz pocz¹³ pra cê w cha ra kte rze asy -
sten ta w Ka te drze Mete o ro lo gii (1933), a w rok pó Ÿ niej, jako stu dent, na pi sa³
pierwsz¹ pra cê pt. Oz sze sz ki ñ ski, opu b li ko wan¹ w nr 16 „Prac Zak³adów
Geo logi cz ne go i Geo gra ficz ne go USB w Wi l nie”.

Za pra cê dy p lo mow¹ pt. Stu dium mor folo gi cz ne te re nu po³o¿o ne go po -
miê dzy Wili¹, Na ro czank¹ i Se r wecz¹ uzy ska³ tytu³ ma gi stra w 1936 r. W trzy
lata pó Ÿ niej (1939) do kto ry zo wa³ siê przed sta wiaj¹c pra cê pt. Zmia ny kli ma tu
w Eu ro pie, któ rej g³ów nym ce lem by³a re kon stru k cja kli ma tu na pod sta wie
form geo lo gi cz nych.

W cza sie wo j ny Win cen ty Oko³owicz pra co wa³ w szko l ni c twie oraz
w Li te wskiej S³u¿ bie Geo lo gi cz nej. Po wy zwo le niu roz pocz¹³ pra cê na Uni -
wer sy te cie Miko³aja Ko pe r ni ka w To ru niu, pocz¹tko wo jako sta r szy asy stent, 
w la tach 1946–1951 jako ad iunkt Ka te dry Ge o gra fii Fi zy cz nej, a potem jako
zastêpca profesora.

Pra cê na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim prof. dr Win cen ty Oko³owicz roz -
pocz¹³ 15 lu te go 1953 r. na sta no wi sku pe³ni¹cego obo wi¹zki samo dzie l ne go
pra co w ni ka na uki. W cze r w cu 1954 r. otrzy ma³ tytu³ pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go, po czym zo sta³ mia no wa ny ofi cja l nie kie ro w ni kiem Ka te dry Kli ma to -
lo gii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego.

W pie r wszych la tach pra cy w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim nie móg³ po -
œwiê ciæ swo je go cza su wy³¹cz nie pra cy nauko wo-dy dakty cz nej, gdy¿ w la -



tach 1953–1959 pe³ni³ fun kcjê dy re kto ra Pa ñ stwo we go In sty tu tu Hydrolo -
giczno- Meteoro logiczne go (obe c nie In sty tu tu Mete o ro lo gii i Go spo dar ki
Wod nej). Rów no cze œ nie by³ przed sta wi cie lem Pol ski przy Œwia to wej Or ga -
ni za cji Meteo rolo gi cz nej, re pre zen tuj¹c polsk¹ s³u¿bê mete o ro lo giczn¹ na
kon gre sach tej or ga ni za cji i na li cz nych se sjach jej or ga nów te ch ni cz nych. Od 
1960 r. Win cen ty Oko³owicz by³ cz³on kiem Ko mi sji Klima tolo gi cz nej Œwia -
to wej Or ga ni za cji Meteorologicznej, przemianowanej ostatnio na Komisjê
Specjalnych Zastosowañ Meteorologii i Klimatologii.

Pro fe sor Win cen ty Oko³owicz le gi ty mu je siê po wa ¿ ny mi osi¹gniê cia mi
na uko wy mi. By³ au to rem 120 pu b li ka cji (zob. wy kaz prac), a do naj wa¿ nie j -
szych Jego prac nale¿y zaliczyæ:

 1. Tem pe ra tu ry grun tu w Wi l nie (1937)
 2. Zmia ny kli ma tu w Eu ro pie (1939)
 3. Geo mor fo lo gia oko lic œro d ko wej Wi lii (1956)
 4. Stre fy kli ma ty cz ne œwia ta (1962)
 5. Za chmu rze nie Pol ski (1964)
 6. Pod zia³ kli ma ty cz ny Pol ski (1966)
 7. Am p li tu dy tem pe ra tu ry po wie trza w Pol sce (1967)
 8. Kli ma to lo gia ogó l na (1969) – Na gro da Mi ni stra II sto p nia
 9. Mapy kli ma ty cz ne do Na ro do we go At la su Pol ski do tycz¹ce tem pe ra -

tu ry po wie trza  (39 map), za chmu rze nia (6), po kry wy œnie ¿ nej (4), opub li ko -
wa ne w la tach 1973–1976

10. The Cli ma te of Po land, Cze chos lo va kia and Hun ga ry (1976).

 Wy mie nio ne pra ce na le¿¹ do naj czê œciej cy to wa nych w li te ra tu rze krajo -
wej i za gra ni cz nej, a dwie z nich (5 i 8) t³uma czo no na jê zyk an gie l ski na
zamówienie z zagranicy.

Do ro bek na uko wy pro fe so ra Win cen te go Oko³owi cza mo ¿ na po dzie liæ
na trzy gru py prac: pie r wsze to ty po wo geomo rfolo gi cz ne z oko lic Wi leñ -
szczy z ny (szcze gó³owe opi sy ozów); w la tach 1939–1956 do mi nuj¹ stu dia
geomorfo logiczno- klimatolo gicz ne ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem pa leo -
kli ma tu, cze go wy ra zem jest roz pra wa do kto r ska pt. Zmia ny kli ma tu w Eu ro -
pie. Pra ce wy da ne po roku 1960 obe j muj¹ g³ów nie pro ble my kli ma to lo gii.
Z tych osta t nich na szcze góln¹ uwa gê zas³uguj¹ mapy kli ma ty cz ne, syn te za
kli ma tu Pol ski i œwia ta, za chmu rze nie Pol ski oraz pod rê cz nik z kli ma to lo gii
ogó l nej.

Obie ktem szcze gó l nych zain te re so wañ pro fe so ra Win cen te go Oko³owi -
cza jest pó³noc no- ws chod nia czêœæ Pol ski, o czym œwia d czy naj wiê ksza li cz -
ba prac za rów no w³as nych, jak i prac jego ucz niów. Ponad to by³ au to rem ki l -
ku opra co wañ po pu la r nych i wie lu pro je któw szko le nia pra co w ni ków dla
s³u¿by hydrolo giczno- meteoro logicz nej w Polsce oraz na wy¿szych
uczelniach.
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Je den z najwy bit nie j szych kli ma to lo gów pol skich mia³ wie l kie zas³ugi
w szko le niu i wy cho wa niu m³odych ge o gra fów i kli ma to lo gów, pra cuj¹c
pocz¹tko wo w uni wer sy te cie w To ru niu i pro wadz¹c jed no cze œ nie do ra Ÿ nie
za jê cia w Wy ¿szej Szko le Peda go gi cz nej w Gda ñ sku, a pó Ÿ niej w Uni wer sy -
te cie Wa r sza wskim. Pro wa dzi³ równie¿ okresowo wyk³ady w Wojskowej
Akademii Technicznej.

Pro fe sor Win cen ty Oko³owicz pe³ni³ dwu kro t nie fun kcjê Dzie ka na Wy -
dzia³u Bio lo gii i Nauk o Zie mi (1960–1962, 1964–1966) w Uni wer sy te cie
Wa r sza wskim. Kie ruj¹c Zak³adem Kli ma to lo gii In sty tu tu Ge o gra fii Uni wer -
sy te tu Wa r sza wskie go przez 23 lata wy pro mo wa³ 15 do kto rów i 125 ma gi -
strów w zakresie klimatologii.

Wa ¿ nym wyda rze niem, za rów no w kli ma to lo gii wa r sza wskiej, jak te¿ pol -
skiej by³o uru cho mie nie w la tach sze œ æ dzie si¹tych (1966) przez prof. Win cen te -
go Oko³owi cza se mi na rium do kto ranc kie go przy Zak³ad zie Kli ma to lo gii Uni -
wer sy te tu Wa r sza wskie go. Se mi na rium to kszta³ci³o fa cho we ka dry dla roz wi -
jaj¹cej siê kli ma to lo gii w Pol sce. W ten spo sób pro fe sor sta³ siê pre ku r so rem
kszta³ce nia do kto rów ge o gra fii w wa r sza wskim oœro d ku geo gra fi cz nym. Ju¿
wkrót ce pod jê to pierwsz¹ pró bê powo³ania ogó l nych stu diów do kto ran c kich w In -
sty tu cie Ge o gra fii UW (1973), a nie prze rwa nie fun kcjo nuj¹ one od 1988 r.

Roz pra wy do kto r skie wy ko na ne pod kie run kiem prof. Win cen te go
Oko³owi cza:

 1. Ma ria Sto pa, Re gio ny bu rzo we w Pol sce (1964)
 2. An drzej Ewert (PIHM – S³upsk), Za gad nie nie kon ty nen tali zmu ter -

mi cz ne go kli ma tu Pol ski  i Eu ro py na tle kon ty nen tali zmu kuli zie m skiej
(1966)

 3. Jó zef Li ty ñ ski (PIHM – Wa r sza wa), Li cz bo wa kla sy fi ka cja ty pów
cyr ku la cji i ty pów pogody dla Pol ski (1968) 

 4. Zdzis³aw Ma rzec (PIHM – Nowy S¹cz), Wp³yw zbio r ni ka Ro ¿ no -
wskie go na kli mat do li ny Du na j ca (1968) 

 5. Je rzy Ku zie m ski (PIHM – Wa r sza wa), Przy czy ny mete oro logi cz ne
od wi l ¿y w Pol sce (1968)

 6. Je rzy Bo ry czka, Tur bu len cyj na trans fo r ma cja py³u i ga zów w at mo s -
fe rze zie m skiej i jej  za le ¿ noœæ od pa ra me trów klima tolo gi cz nych (1967)

 7. Alo j zy Woœ (UAM – Po znañ), Za rys kli ma tu Wiel ko po l ski i Po mo rza 
w œwie t le czê sto œci wy stê po wa nia po szcze gó l nych ty pów po go dy (1969)

 8. Je rzy Ol sze wski (PAN – Bia³ystok), Kli mat pó³nocno - ws chod niej
Pol ski w ujê ciu  kom p le kso wym (1969)

 9. Ur szu la Kos so wska, Oso b li wo œci kli ma tu wiel komie j skie go na przy -
k³ad zie Wa r sza wy  (1970)

10. Ka zi mierz Bo ro wicz (WRN – Ol sztyn), Pró ba okre œle nia za le ¿ no œci
po miê dzy plo na mi  oko po wych a ele men ta mi meteo rolo gicz ny mi w woj. ol -
szty ñ skim (1972)
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11. El ¿ bie ta Bu dzi sze wska (PIHM – Wa r sza wa), Tro pos fery cz ne pr¹dy
stru mie nio we nad Polsk¹, ich d³ugo trwa³oœæ i rozk³ad czê sto œci (1972)

12. Da nu ta Ma r tyn, Kli ma ty Bli skie go Wscho du (1973)
13. Krzy sztof Ol sze wski, Trans fo r ma cja pary wod nej w do lnej tro po s fe -

rze nad wybranymi ob sza ra mi Pol ski (1973)
14. Wi told Le nart, Wp³yw pod³o¿a na roz wój chmur Cu mu lus nad wy bra -

ny mi te re na mi Ni¿u Pol skie go (1973) 
15. Mi cha³ Ho lec (WSMW – Gdy nia), Kli mat stre fy prze j œcio wej Mo rza

Ba³ty c kie go a wa runki na wi ga cyj ne (1973).
Z ini cja ty wy prof. Win cen te go Oko³owi cza po wsta³a se ria wy da w ni cza

„Pra ce i Stu dia In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go”
(obe c na na zwa „Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne”), któ ra stwo rzy³a mo ¿ li wo œci
pu b li ka cji m³odej ka drze nauko wo-dy dakty cz nej. Pie r wszy ze szyt po wsta³
w 1964 r., któ ry za wie ra³ ma te ria³y po kon fe ren cyj ne z oka zji 10-le cia Ka te -
dry Kli ma to lo gii. Sta³¹ po zy cjê w ko le j nych ro cz ni kach sta no wi³y skró ty prac 
do kto r skich.

 Istotn¹ rolê w kszta³ce niu stu den tów ge o gra fii pe³ni¹ do dzi siaj za³o¿o ne
z ini cja ty wy prof. Win cen te go Oko³owi cza sta cje mete oro logi cz ne na Uni -
wer sy te cie Wa r sza wskim (po mia ry roz po czê to w 1956 r.) oraz w Mu rzy no -
wie ko³o P³ocka (pie r wsze po mia ry w 1969 r.). Ta osta t nia sta cja zo sta³a prze -
kszta³cona w ba dawcz¹ sta cjê te re now¹ wa r sza wskie go oœro d ka geo gra ficz ne -
go. Pie r wszym kie ro w ni kiem powo³ane go w 1980 r. Ma zo wie c kiego Obse r wa -
to rium Geo gra ficz ne go by³ dr Wi told Le nart i sprawuje tê fun kcjê obecnie.

Prof. Win cen ty Oko³owicz by³ wie l kim zwo len ni kiem kszta³ce nia kli ma -
to lo gów przez ich udzia³ w ba da niach na uko wych, uw z glêd niaj¹c w³asne do -
œwia d cze nia te re no we, jak te¿ nap³ywaj¹ce z zewn¹trz nowe pr¹dy w kli ma to -
lo gii. Wy praco wa³ nowe kie run ki ba dañ ekspe rymen ta l nych, np. wp³yw zbior -
ni ków wod nych i ba gien na kli mat lo ka l ny, wp³yw mia sta na kli mat, ze szcze -
gó l nym uw z glêd nie niem zanie czy sz cze nia at mo s fe ry.

Ucz nio wie pro fe so ra Win cen te go Oko³owi cza s¹ roz pro sze ni po ca³ej
Pol sce. Za j muj¹ odpo wie dzia l ne sta no wi ska w wy ¿szych ucze l niach i w Pol -
skiej Aka de mii Nauk, In sty tu cie Mete o ro lo gii i Go spo dar ki Wod nej, In sty tu -
cie Kszta³to wa nia Œro do wi ska, Mi ni ste r stwie Ro l ni c twa, Ge o pro je kcie i in -
nych in sty tu cjach re so r to wych i przed siê bio r stwach. Na le ¿y ta k ¿e pod kre œliæ, 
¿e dwie oso by spo œród wy cho wan ków prof. Win cen te go Oko³owicza zdo -
by³y, jeszcze za Jego ¿y cia, tytu³y doktorów habilitowanych.

Bra³ czyn ny udzia³ w pra cach Ze spo³u Rze czoz na w ców Ge o gra fii przy
Ra dzie G³ów nej Szko l ni c twa Wy ¿sze go, pra cuj¹c miê dzy in ny mi nad ze sta -
wie niem i uz god nie niem pro gra mów na ucza nia. Przez ki l ka lat by³ prze wod -
nicz¹cym Od dzia³u Wa r sza wskie go Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go.
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W uz na niu zas³ug dydakty czno-wy chowa w czych, or ga ni za cji pro ce su
dyda kty cz ne go i kszta³ce niu m³odej ka dry uzy ska³ w 1964 r. in dy wi du aln¹
Na gro dê Ministra II stopnia.

Ponad to za zas³ugi w roz wo ju pol skiej kli ma to lo gii i ca³okszta³t prac na
polu dy da kty cz nym, wy cho wa w czym i spo³ecz nym zo sta³ od zna czo ny
w 1954 r. Krzy ¿em Ofi ce r skim, a w 1966 r. Krzy ¿em Ko man do r skim Or de ru
Po lo nia Re sti tu ta. W roku 1967 Rada Pa ñ stwa mia no wa³a pro fe so ra Win cen -
te go Oko³owicza profesorem zwyczajnym.

W kwie t niu 1974 r. Win cen te go Oko³owi cza do tknê³a cho ro ba, któ ra nie -
ocze ki wa nie, a¿ do œmie r ci (3 wrze œ nia 1979 r.) wy³¹czy³a go ca³ko wi cie z ¿y -
cia za wo do we go. Po¿e g na li œmy go z g³êbo kim ¿a lem, jako cz³owie ka bez po -
œred nie go, lu bia ne go i sza no wa ne go, zaan ga¿o wa ne go na uczy cie la i uz na -
ne go ba da cza.

Ma ria Sto pa- Bo ry czka, Je rzy Bo ry czka

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

Kon dra cki J., 1980, Win cen ty Oko³owicz, Cza sop. Ge ogr, t. 51, z. 3, s. 347-348.
Sto pa- Bo ry czka M., 1978, Ju bi le usz prof. dra Win cen te go Oko³owi cza, Pra ce i Stu dia

IG UW – Kli ma to lo gia, z. 10.
Sto pa- Bo ry czka, 2001, Ju bi le usz prof. dra Win cen te go Oko³owi cza, Pra ce i Stu dia Geo -

gra fi cz ne, t. 28, s. 39-46.
Sto pa- Bo ry czka M., Bo ry czka J., 2001, 50 lat dzia³al no œci na uko wej i dy da kty cz nej

Zak³adu Kli ma to lo gii Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (1951-2001), Pra ce i Stu dia
Geo gra fi cz ne, t. 29, s. 13-28 .

Sto pa- Bo ry czka M., Bo ry czka J., 2002, The 50 ye ars of re se arch and te a ching ac ti vi ty of 
the De pa r t ment of Cli ma to lo gy at the Uni ve r si ty of Wa r saw, Mis cel la nea Geo gra p -
hi ca, t. 10.

PRA CE OPUB LI KO WA NE WIN CEN TE GO OKO£OWI CZA 

1934, Oz sze sz ki ñ ski (Oas a Sze sz ki nie pres de Wi l no). Pra ce Zak³adów Geo logi cz ne go
i Geo gra ficz ne go USB w Wi l nie, nr 16, Odb. z 3 z. Za by t ków Przy ro dy Nie o¿y wio -
nej Ziem Rze czypo spo li tej Pol skiej, s. 6.

1936, O za siê gu i fa zach zlo do wa ce nia ba³ty c kie go na Po je zie rzu Na ro c kim. Pra ce TPN
Wi l no, Wy dzia³ Nauk Matema tyczno- Przyrod ni czych, Pra ce Zak³adu Geo logi cz -
ne go i Geo gra ficz ne go USB, t. X, nr 24, s. 43-75 (z J. Gli nick¹, L. Ma twie je -
wówn¹).

1936, Ozy mia dzio l skie, Za by t ki Przy ro dy Nie o¿y wio nej, z. 3, s. 174-180.
1936, Oz sze sz ki ñ ski, Za by t ki Przy ro dy Nie o¿y wio nej, z. 3, s. 169-172.
1936, Nie zwy kle rza d kie zja wi sko halo do oko³a S³oñca, Wia do mo œci Mete oro logi cz ne

i Hy dro gra ficz ne, R. XVI, nr 4/6, s. 68-70.
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1936, Nie zwyk³e zja wi sko halo do oko³a ksiê ¿y ca, Wia do mo œci Mete oro logi cz ne i Hy -
dro gra ficz ne, R. XVI, nr 4/6, s. 68.

1937, Pra ce pe tro gra ficz ne, reje stra cy j ne w oko li cach Druskie nik i Grod na, Pos. Nauk.
P.I. Geol., nr 48, s. 53-54 (z A. K³yszyñsk¹).

1937, Tem pe ra tu ry grun tu w Wi l nie, Biu le tyn Obse r wa to rium Astro nomi cz ne go w Wi l -
nie, II Mete o ro lo gia, nr 13, s. 29-43.

1937, Za rys kli ma tu pó³nocno -ws chod nie go ob sza ru Pol ski. Po moc dla na uczy cie la re a -
li zuj¹cego pro gram pu b li cz nej szko³y po wszech nej na Wile ñsz czy Ÿ nie i Nowo -
gród czy Ÿ nie, nr 35, s. 31.

1938, Dwa wy pa d ki cie ni ob³oków obse rwo wa l nych w Wi l nie, Wia do mo œci Mete oro -
logi cz ne i Hy dro gra ficz ne, R. XVIII, nr 4/9, s. 57-59.

1939, Ein Halo ers che i nung in Ei s ne bel, Me te or. Ze i t s chrift. Bd. 56, H. 4, s. 159.
1946, Pra ce geo gra fi cz ne o Po mo rzu, In sty tut Ba³ty cki (Wy dzia³ Pomo rzoz na wsta wa,

Kom. 18), s. 4.
1946, At mo s fe ra Zie mi, Wie dza i ¯ycie, R. XV, nr 3, s. 208-217.
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ny, R. I, z. 1, s. 48-88 (ob sze r ne omó wie nie pra cy W. Gor czy ñ skie go).
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1952, Kry te ria kli mato logi cz ne w ba da niach geomo rfolo gi cz nych ni¿u pó³nocno euro -

pej skie go [w:] Z ba dañ czwa r to rzê du w Pol sce, t. l, Biu le tyn Pa ñ stwo we go In sty tu -
tu Geo logi cz ne go, nr 65, s. 121-136.

1953, Prof. dr W³adys³aw Go r czy ñ ski. Wspo mnie nia po œmie r t ne, Ga ze ta Ob ser wa to ra
P1HM, R. V, z. 8, s. 1-2.

1954, Ki l ka s³ów na te mat ar ty ku³u [Be r nar da Ba ko wskie go] „O po le p sze nie wy ni ków
pra cy ob ser wa to ra”, Ga ze ta Ob ser wa to ra PIHM, R. VII, nr 12, s. 7.
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1955, Wzno wiæ ko mu ni ka ty met.-szyb., Skrzyd³a i Mo tor, R. XI, nr 19, s. 13.
1955, Za da nia kli ma to lo gii pol skiej i or ga ni za cja ba dañ klima tolo gi cz nych w Pol sce,

Przegl¹d Geo gra fi cz ny, t. XXVII, z. l, s. 5-16.
1955, Stru ktu ry pery gla cja l ne w Grê bo ci nie ko³o To ru nia, Biu le tyn Pery gla cja l ny, nr 2,

s. 105-108.
1956, Geo mor fo lo gia oko lic œro d ko wej Wi lii, Pra ce Geo gra fi cz ne IG PAN, nr 6, s. 68.
1956, Mor fo ge ne za wschod niej czê œci Po je zie rza Po mo r skie go, Biu le tyn In sty tu tu Geo -

logi cz ne go, nr 100, s. 355-381.
1957, Poland’s in te rests in agri cu l tu ral me teo ro lo gy, In dian Jo u r nal of Me te or., vol. 8,

Suppl., s. 35-31.
1957, Spra wo z da nie z Kon fe ren cji Dy re kto rów S³u¿b Hydrolo giczno- Meteoro logicz -

nych i £¹czno œci ZSRR i Kra jów De mo kra cji Lu do wej w Mo sk wie, Biu le tyn PIHM,
se ria ogó l na, nr 2, s. 40.

1958, Na prze³omie 1957-1958, Ga ze ta Ob ser wa to ra PIHM, R. XI, z. l, s. 4-7 (m.in. krót -
ka hi sto ria mete o ro lo gii w Pol sce).

1959, Se sje or ga nów Œwia to wej Or ga ni za cji Meteo rolo gi cz nej w Wa r sza wie, Przegl¹d
Geo fi zy cz ny, R. IV, z. l, s. 65-73.

1959, III Kon gres Œwia to wej Or ga ni za cji Meteo rolo gi cz nej, Przegl¹d Geo fi zy cz ny,
R. IV, z. 3/4, s. 283-289.

1960, Ma c ro-, me so- and mic roc li ma te, Przegl¹d Geo gra fi cz ny, t. XXXII, Sup p le ment,
Spe cial Is sue for the 19-th In ter na tio nal Geo gra p hi cal Con gress, s. 97-102.

1961, Der Be griff des Kli mas, Ido ja ras, t. LXV, nr 4, s. 193-202.
1961, Przy czy nek do zna jo mo œci kli ma tu Wa r sza wy, Wia do mo œci Uz dro wi sko we, R. VI,

nr 1/2, s. 163-169.
1961, Wy ni ki nie któ rych ob se r wa cji meteo rolo gi cz nych pod czas za æmie nia S³oñca

w dniu 15 lu te go 1961, Przegl¹d Geo fi zy cz ny, R. VI (XIV), z. 3, s. 147-152.
1961, Some aspect of the chan ges of cli ma te in the pe riod from the fi nal pha ses of the last 

gla cia tion to the time of di sap pea ran ce of the ice re licts on the north Eu ro pe an Lo -
w land. sum. Abs tracts of pa pers, £ódŸ, s. 107-108.

1962, Za chmu rze nie Pol ski, Pra ce Geo gra fi cz ne IG PAN, nr 34, s. 9-107.
1962, Przed mo wa do prac Za chmu rze nie Pol ski i Bu rze w Pol sce, Pra ce Geo gra fi cz ne

IG PAN, nr 34.
1962, Ki se r let a va ló sa gos fe l szin i zo ter ma i nak uj me gal lapi tasa ra Len gye lo r szag te ru -

le len, Idó ja ras, t. LXVI, nr 2, s.75-78.
1962, Stre fy kli ma ty cz ne [œwia ta], At las geo gra fi cz ny PPWK, Wa r sza wa.
1962, Wspo mnie nia o Bro nis³awie Ha li c kim, Przegl¹d Geo lo gi cz ny, R. X, nr 9,

s. 476-477.
1962, Afry ka. Kli mat. [w:] Wie l ka En cy klo pe dia Po wszech na PWN, t. l, PWN, Wa r sza -

wa, s. 57.
1962, Ame ry ka Pó³no c na. Kli mat. [w:] Wie l ka En cy klo pe dia Po wszech na PWN, t. l,

PWN, Wa r sza wa, s. 109-200.
1962, Ame ry ka Po³ud nio wa. Kli mat. [w:] Wie l ka En cy klo pe dia Po wszech na PWN, 11,

PWN, Wa r sza wa, s. 205-206.
1962, Azja. Kli mat [w:] Wie l ka En cy klo pe dia Po wszech na PWN, t. l, PWN, Wa r sza wa,

s. 509.
1962, Au stra lia. Kli mat. [w:] Wie l ka En cy klo pe dia Po wszech na PWN, t. l, PWN, Wa r -

sza wa, s. 466.
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1963, Ve r such ei ner Fe st se t zung ne u er Izo t he r men „in Rea lni ve au” flir das Ge biet Po -
lens [w:] Ein fluss der Ka r pa ten auf die Witte rungse rschei nun gen, Bu da pest,
s. 235-239.

1963, Kli mat [w:] En cy klo pe dia – Przy ro da i Te ch ni ka, Wa r sza wa, s. 515-521.
1963, Mete o ro lo gia. [w:] En cy klo pe dia – Przy ro da i Te ch ni ka, Wa r sza wa, s. 695-697.
1963, Di spa ri tion des re li qu ats de la gla ce- fac te ur du de ve lop pe ment de la mor p ho lo gie 

past -gla cia i re en Po lo g ne du Nord [w:] „Re port of the In ter na tio nal Con gress on
Qua r te na ry”, Wa r saw 1961, vol. 3, Geomo rpho lo gi cal Se c tion, £ódŸ, s. 257-264.

1964, Tur bu len cyj ne roz prze strze nia nie siê py³ów i in nych za nie czy sz czeñ po wie trza
w ró¿nych po rach roku w za le ¿ no œci od cha ra kte ru pod³o¿a, ze szcze gó l nym uw z glêd -
nie niem wa run ków mie j skich, Przegl¹d Geo fi zy cz ny, R. IX (XVII), z. 2, 1964,
s. 121-137 (z J. Bo ryczk¹).

1964, Uwa gi o ma pie stref kli ma ty cz nych umie sz czo nej w At la sie geo gra fi cz nym, Ge o -
gra fia w szko le, R. XVII, nr 4, s. 171-178.

1964, Dzia³al noœæ dy da kty cz na i na uko wa Ka te dry Kli ma to lo gii In sty tu tu Geo gra ficz -
ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. l,
s. 14-19.

1964, Rzut oka na no wsze pogl¹dy o bu do wie at mo s fe ry, Ge o gra fia w szko le, R. 17, l,
s. 1-18.

1964, Za da nia i me to dy wspó³cze s nej kli ma to lo gii – Wstêp, Przegl¹d Za gra ni cz nej Li te -
ra tu ry Geo gra fi cz nej, z. 2.

1964, Za chmu rze nie Pol ski, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. l, s. 120-122.
1964, Roz wój i do ro bek kli ma to lo gii i mete o ro lo gii, Po znaj Œwiat, nr 2, s. 17-18.
1964, Cli ma to lo gy in Po land, Ge o gra p hia Po lo ni ca, vol. l, s. 41-51.
1964, Przed mo wa, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. l, s. 5-7 (o ba da niach na uko -

wych Zak³adu Kli ma to lo gii).
1964, Rzut oka na hi sto riê roz wo ju ka tedr mete o ro lo gii i kli ma to lo gii wy ¿szych ucze l ni

w Pol sce, Pra ce i Stu dia 10 UW – Kli ma to lo gia, z. l, s. 8-13 (z Z. Ka czo rowsk¹).
1964, Wy ni ki ba dañ te re no wych na Po je zie rzu Ma zu r skim w li pcu i sie r p niu 1961, Pra ce 

i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. l, s. 104-119 (z M. Stop¹).
1965, Stre fy kli ma ty cz ne œwia ta. Wa r sza wa, PPWK, 1965 [mapa œcien na]. Ska la

l: 22 000 000. Mapy po bo cz ne: Bu rze i hu ra ga ny, ob sza ry o ogra ni czo nym roz wo ju 
ro œlin, ska la l:75 000 000.

1965, Kli ma ty kuli zie m skiej (mapa) [w:] Wie l ka En cy klo pe dia Po wszech na, t. 5, PWN,
Wa r sza wa.

1966, Clo u di ness in Po land, The Scien ti fic Pu b li ca tions Fo re ign Co o pe ra tion Cen ter of
the Cen tral In sti tu te for Scien ti fic Te ch ni cal and Eco no mic In fo r ma tion, Wa r sza -
wa, s. 1-97.

1966, The in flu en ce of the Ro ¿ nów re se r vo ir on some of the mete oro lo gi cal ele ments in
the Du na jec Val ley, Ein fluss der Ka r pa ten auf die Witle rungse rschei nun gen,
III Kon fe ren cija po mete o ro lo gii Ka r pat, Be l grad, 27-30 maj 1966, s. 373-377
(z Z. Ma r cem).

1966, Re gio ny kli ma ty cz ne Pol ski [w:] At las Geo gra fi cz ny. Pol ska. PPWK, Wa r sza wa,
s. 9.

1967, Tur bu lent dif fu sion of dust and ot her air con ta mi nants in dif fe rent se a son in re la -
tion to the cha ra c ter of the gro und, espe cial ly wi der ur ban i con di tions. The Scien -
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ti fic Pu b li ca tions Fo re ign Co o pe ra tion Cen ter of the Cen tral In sti tu te for Scien ti fic
Te ch ni cal and Eco no mic In fo r ma tion, Wa r sza wa, s. 16 (z J. Bo ryczk¹).

1967, Za chmu rze nie i opad wy bra nych mie siê cy le t nich 1962-1963 w oko li cy Wie l kich
Je zior Ma zu r skich, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. 2, s. 113-137.

1967, Am p li tu dy tem pe ra tu ry po wie trza w Pol sce, Przegl¹d Geo fi zy cz ny, R. XII (XX),
z. 3-4, s. 239-249.

1967, Wstêp, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. 2, s. 8-14.
1967, Przed mo wa, Pra ce i Stu dia IG UW– Kli ma to lo gia, z. 2, s. 3-5.
1968, Za le ¿ noœæ na tê ¿e nia oœwie t le nia od wy so ko œci S³oñca przy ró ¿ nym sto p niu za -

chmu rze nia w po rze le t niej, Pra ce i Stu dia IG UW– Kli ma to lo gia, z. 3, s. 36-50 
(z J. Bo ryczk¹).

1968, Pró ba kom p le kso wej re gio nali za cji kli ma tu Pol ski, Pra ce i Stu dia IG UW –
III Pol sko - Cze skie Se mi na rium Geo gra fi cz ne, s. 17-30 (z D. Ma r tyn).

1968, Wspó³pra ca Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go z go spo dark¹ uspo³ecz nion¹, ¯ycie
Szko³y Wy ¿szej, R. XVI, nr 2 (z W.C. Ko wa l skim, A. Or sza g hiem, M. Ho l ze rem).

1968, Tem pe ra tu ry mi ni ma l ne w Pol sce w la tach 1951-1960, Pra ce i Stu dia IG UW – 
Kli ma to lo gia, z. 3, s. 68-89 (z I. Pe³ko).

1968, Po chod ne po jê cia ,,kli mat” i ich ska la, Przegl¹d Geo gra fi cz ny, t. XL, z. 2,
s. 463-466.

1968, Cli ma te clas si fi ca tion and re gio nali za tion, Ge o gra p hia Po lo ni ca, nr 14, s. 119-131,
sum. Abs tracts of pa per, Ca l cut ta 1968, Na tio nal Com mit tee of Ge o gra p hy,
s. 64-65, 21-st. In ter na tio nal Geo gra p hi cal Con gress, In dia. 

1969, Li cz ba dni z ni skim mi ni mum tem pe ra tu ry w naj ciep le j szych mie si¹cach w Pol sce. 
Cza so pi s mo Geo gra fi cz ne, t. XXXIX, z. 3, s. 291-295 (z I. Pe³ko).

1970, Wp³yw ukszta³to wa nia po wie rz ch ni i wa run ków meteo rolo gi cz nych na  roz prze -
strze nia nie siê za nie czy sz czeñ (na przyk³ad zie Ku do wy), Pra ce i Stu dia 10 UW –
Kli ma to lo gia, z. 4, s. 133-148 (z M. Stop¹, G. Przy bylsk¹, J. Bo ryczk¹).

1969, Ba da nia nad mi kro kli ma tem po mie sz czeñ sana to ry j nych, Bal ne o lo gia Pol ska,
t. XIV, z. 1-2, s. 247-255 (z E. Grzê dzi ñ skim, W. Cza r nie c kim, M. Ko pacz, J. Ga jew -
skim).

1969, In ve sti ga tions on the mic roc li ma te of ho spi tal wards in a he alth re sort, Bio -
mete oro lo gy, vol. IV, part 2, Sup p le ment of the In ter na tio nal Jo u r nal of Bio -
cli ma to lo gy, vol. 13, s. 123 (z M. Ko pacz, J. Ga je wskim, W. Cza r nie c kim,
E. Grzê dzi ñ skim).

1969, Ba da nia nad mi kro kli ma tem po mie sz czeñ sana to ry j nych, Pol skie Ar chi wum  Me -
dy cy ny We wnê trz nej, 42, nr 5, s. 767-773 (z E. Grzê dzi ñ skim, W. Cza r nie c kim,
M. Ko pacz, J. Ga je wskim). 

1969, Kli ma to lo gia ogó l na, PWN, Wa r sza wa, s. 395.
1969, Pró ba cha ra kte ry styki wa run ków kli ma ty cz nych okre su roz wo ju wydm œródl¹do -

wych w Pol sce, Pra ce Geo gra fi cz ne IG PAN, nr 75, s. 19-38.
1969, De ri va ti ves of the term „cli ma te” and the ir gra da tion, Ge o gra p hia Po lo ni ca,

nr 16, s. 77-85.
1970, Cha ra kte ry styka kli ma tu Kra i ny Wie l kich Je zior Ma zu r skich z pun ktu wi dze nia 

wcza sów i tu ry sty, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. 4, s. 4-50 (z M. Stop¹,
G. Przy bylsk¹, M. No wack¹).
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1970, Ce chy chara ktery sty cz ne kli ma tu za chod niej czê œci Po je zie rza Ma zu r skie go, ze
szcze gó l nym uw z glêd nie niem se zo nu le t nie go, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia,
z. 5, s. 4-42 (z Z. Ka czo rowsk¹, M. Stop¹, G. Przy bylsk¹, D. Ma r tyn, M. No wack¹).

1970, Me to da zdjêæ ca³ego nie ba w ba da niach za chmu rze nia, Pra ce PIHM, z. 100 Wa r -
sza wa, s. 127-134 (z W. Le na r tem).

1970, Oblacznost’ w okrie st no sti sried nie go tie cze ni ja r. Du na jec – pri mier rie zu l ta ta
krat kose ri j nych iss lie do wa nij, Ze szy ty Na uko we UJ, Pra ce Geo gra fi cz ne, z. 26,
IV Miê dzy naro do wa Kon fe ren cja Mete o ro lo gii Ka r pa c kiej Kra ków 16-20 IX 1969,
s. 237-242 (z W. Le na r tem).

1972, Re che r ches sur 1’influence de diffe rents si tu a tions météorologique sur la ten sion ar -
te riel le et le po uls hu ma i ne, Ca hiers de 1’Association Française de Biométéorologie,
vol. V, nr 2, s. 20-32 (z W. Cza r nie c kim, E. Grzê dzi ñ skim, M. Kopacz, J. Ga jew -
skim).

1972, Re che r ches sur 1’influ en ce des fa c te urs météorologique sur les sym pto mes sub jec -
tivs hu ma ins, Ca hiers de l’Association Française de Biométéorologie, vol. V, nr 4,
s. 5-21 (z E. Grzê dzi ñ skim, M. Ko pacz, W. Cza r nie c kim, M. Ja wo r skim).

1973, O ocen kie ko li cze stwa obla cz no sti po ra z nym mie to dam, Idó ja ras, z. 1, s. 46-50
(z W. Le na r tem).

1973, Przed mo wa, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. 6, s. 3-8.
1973, Przed mo wa, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. 7, s. 3-4.
1974, Wy ni ki ba dañ wa run ków termicz no-wil gotno œcio wych w po mie sz cze niach sana -

to ry j nych, Bal ne o lo gia Pol ska, t. XIX, z. l, s. 163-171 (z M. Ko pacz, W. Cza r nie c -
kim, J. Ga je wskim i E. Grzê dzi ñ skim).

1973, Wp³yw zbio r ni ków wod nych na kszta³to wa nie siê wil go t no œci bez wzglêd nej po -
wie trza, Pra ce i Stu dia IG UW – Kli ma to lo gia, z. 7, s. 41-49 (z K. Ol sze wskim).

1973, Przed mo wa do ksi¹¿ki Pod sta wy mete o ro lo gii i na wi ga cji meteo rolo gi cz nej –
M. Ho lec, P. Ty ma ñ ski, Wyd. Mo r skie, Gdañsk, s. 13-17.

1974, Wp³yw zie le ni na wa run ki te r mi cz ne i wil got no œcio we (na przyk³ad zie doty ch cza -
so wych ba dañ w Wa r sza wie), Zie leñ Mie j ska, z. l, s. 75-88 (z U. Kos sowsk¹).

1974, Przed mo wa do skry p tu Wstêp do me tod mate ma ty cz nych kli ma to lo gii, J. Bo ry czka,
Wyd. UW, Wa r sza wa, s. 7-8.

1973, Mapy tem pe ra tu ry po wie trza na po zio mie rze czy wi stym w Pol sce (12 mie siê cy
i rok) [w:] Na ro do wy At las Pol ski (z D. Ma r tyn).

1973, Mapy za chmu rze nia w Pol sce: li cz ba dni po god nych, li cz ba dni doœæ po god nych,
licz ba dni po god nych z za chmu rze niem kon we kcy j nym, li cz ba dni chmu r nych,
li cz ba dni po chmu r nych, li cz ba dni po chmu r nych z za chmu rze niem wa r stwo wym
[w:] Na ro do wy At las Pol ski.

1974, Mapy do tycz¹ce sza ty œnie ¿ nej w Pol sce: œred nia li cz ba dni z opa dem œnie ¿ nym,
okres po ten cja l ny wy stê po wa nia opa dów œnie ¿ nych, œred nia li cz ba dni z szat¹
œnie¿n¹, okres po ten cja l ny za le ga nia sza ty œnie ¿ nej [w:] Na ro do wy At las Pol ski.

1974, Przed mo wa do „At la su wspó³za le ¿ no œci pa ra me trów meteo rolo gi cz nych i geo -
gra fi cz nych w Pol sce”, M. Sto pa- Bo ry czka, J. Bo ry czka, Wa r sza wa, s. 3-6.

1974, Zak³ad Kli ma to lo gii, Pra ce i Stu dia IG UW, z. 8, s. 27-40.
1976, Mapy te m pe ra tur ma ksy ma l nych ( mie si¹ce i rok) [w:] Na ro do wy At las Pol ski.
1976, Mapy te m pe ra tur mi ni ma l nych (mie si¹ce i rok) [w:] Na ro do wy At las Pol ski.
1976, Re gio ny kli ma ty cz ne Pol ski [w:] Na ro do wy At las Pol ski.
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1976, The Cli ma te of Po land, Cze chos lo va kia and Hun ga ry [w:] World Su r vey of  Cli -
ma to lo gy, vol. 6, Cli ma tes of Cen tral and So u t hern Eu ro pe an, El se vier, Amster -
dam-Ox ford - New York.

1979, Re gio ny kli ma ty cz ne Pol ski [w:] At las geo gra fi cz ny Pol ski, PPWK, Wa r sza wa
(z D. Ma r tyn).

1997, Stre fy kli ma ty cz ne œwia ta [mapa œcien na ska la 1:22 000 000], PPWK SA, War sza -
wa- W roc³aw 1997 (z D. Ma r tyn).

Sum ma ry

Win cen ty Oko³owicz was born on 26 July 1906. He made a tru ly re mar ka b le scien ti fic
and te a ching ca re er, in clu ding the lea de r s hip of the De pa r t ment of Cli ma to lo gy at the
Uni ve r si ty of Wa r saw.

Pro fes sor Win cen ty Oko³owicz: pu b li s hed al to ge t her 118 pa pers, among which, as
per haps the most im po r tant let us men tion the ones de vo ted to (po si tions l thro ugh 9 – in
Po lish, 10 – in En glish):

1. Soil tem pe ra tu res in Vi l na (1937)
2. Cli ma tic chan ges in Eu ro pe (1939)
3. The geo morp ho lo gy of the mid d le re ach of the ri ver Wi l ia (1956)
4. Cli ma tic zo nes of the world (1962)
5. Clo u di ness abo ve Po land (1964)
6. Cli ma tic sub di vi sion of Po land (1966)
7. Am p li tu des of air tem pe ra tu re in Po land (1967)
8. Ge ne ral cli ma to lo gy (1969) gran ted se cond -de gree award from the Mi ni stry
9. Cli ma tic maps for the Na tio nal At las of Po land, re gar ding air tem pe ra tu re

(39 maps),  clo u di ness (6 maps), snow co ver (4 maps), all of which were pu b li s hed
be twe en 1973 and 1976,

10. Cli ma te of Po land, Cze chos lo va kia and Hun ga ry (1976). 

All of the abo ve pu b li ca tions be long to the most fre qu en t ly ci ted ones in both Po lish
and fo re ign li te ra tu re of the sub ject, and two of them (nos. 5 and 8) were trans la ted into
En glish upon the re qu est from fo re ign cu sto mers.

Pro fes sor W. Oko³owicz ren de red du ring his li fe ti me va lu a b le se r vi ces in both
te a ching and co a ching the yo ung ge ne ra tions of ge o gra p hers and cli ma to lo gists. He was
ac ti ve first at the Uni ve r si ty of Ni co la us Co pe r ni cus (To ruñ), and then at the Uni ve r si ty of 
Wa r saw.

For 23 ye ars he was the head of the De pa r t ment of Cli ma to lo gy of the Uni ve r si ty of
Wa r saw. Du ring this pe riod he con fer red Ph.D. de gre es in Cli ma to lo gy upon 15
can di da tes, and M. Sc. de gre es upon 125 stu dents. He was twi ce ap po in ted the Dean of
the Fa cu l ty of Bio lo gy and the Scien ces of the Earth, in the ye ars 1960–62 and 1964–66.
In ack now led ge ment of his me rits as a te a cher and edu ca tor, and of his abi li ty in
or ga ni sing so und te a ching, as well as in pro mo ting the staff of yo ung scien tists, he was
gran ted in 1964 an ad -pe r so nam se cond-de gree award of the Mi ni stry of Scien ces.
Fur the r mo re, in re co g ni tion of his con tri bu tion to the de ve lo p ment of Po lish
Cli ma to lo gy, and of his ge ne ral me rits in the field of di da c tics, edu ca tion, and so cial
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scien ces, Pro fes sor Oko³owicz was awar ded in 1954 the Officer’s Cross of Me rit, and, in
1966, the Commander’s Cross of Po lo nia Re sti tu ta. In 1967 he was pro mo ted to full
pro fes sor s hip.

In April 1974 W. Oko³owicz fell ill, and the il l ness, unex pec te d ly, cut him com p le te ly
off the pro fes sio nal life un til his pas sing away on 3 Se p te m ber 1979. We pa r ted with him,
a frank, kind, and re spe c ted per son, an en ga ged te a cher and di stinct scho lar, with a tru ly
deep re gret.

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- ma il: jkbo rycz@uw.edu.pl
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