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Sta nis³aw Pie t kie wicz or ga ni za tor i pie r wszy kie ro w nik Ka te dry Ka r to gra fii
dzia³aj¹cej ju¿ od 1950 r. w ra mach In sty tu tu Geo gra ficz ne go by³ z wy -
kszta³ce nia ge o gra fem fi zy cz nym o bar dzo do brym przy go to wa niu topo gra fi -
cz nym.

Uro dzo ny 28 li pca 1894 r. w Cy bu lo wie ko³o Hu ma nia, maj¹c 18 lat ukoñ -
czy³ gi mna zjum huma ni sty cz ne i w 1913 r. roz pocz¹³ stu dia na Wy dzia le In -
¿y nie rii Wod nej Poli te ch ni ki w Pe ter sbu r gu. Z po wo du wy bu chu I wo j ny
œwia to wej stu diów tych nie uko ñ czy³, ale za gad nie nia hy dro logi cz ne po zo -
sta³y za wsze w krê gu jego zain te re so wañ. Jako pod da ny ro sy j ski zo sta je
powo³any na pocz¹tku 1916 r. do wo j ska i po roku ko ñ czy Szko³ê Pod -
chor¹¿ych In ¿y nie rii. Zwo l nio ny z wo j ska w cze r w cu 1918 r. roz po czy na pra -
cê w Ki jo wskim Biu rze Hy dro gra ficz nym oraz za pi su je siê na Poli te ch ni kê
Ki jowsk¹. Za ko ñ cze nie I wo j ny œwia to wej, wy buch re wo lu cji paŸ dzie rni ko -
wej i og³osze nie nie pod leg³oœci Pol ski, zbie gaj¹ siê z jego przy ja z dem do Wa -
r sza wy i roz po czê ciem pra cy w Wo j sko wym In sty tu cie Geo gra fi cz nym. Zo -
sta je skie ro wa ny do Ofi ce r skiej Szko³y To po gra fów, aby po roku zo staæ jed -
nym z in stru kto rów. Nie zwy kle po ¿y te cz ny dla pra kty ki topo gra fi cz nej by³
udzia³ w pra cach pol sko- nie miec kiej Ko mi sji Gra ni cz nej wy ty czaj¹cej w te -
re nie za chod ni¹ gra ni cê Pol ski. Tê wie dzê i do œwia d cze nie wykorzy sta³ po
wo j nie, gdy ucze st ni czy³ w wy ty cza niu gra ni cy wschod niej ze Zwi¹zkiem Ra -
dzie c kim. Przez ki l ka se zo nów bra³ udzia³ w pra cach topo gra fi cz nych m.in. na
bia³ostoc czy Ÿ nie. W 1927 r. zo sta³ prze nie sio ny z WI G -u do Wy dzia³u Karto -
grafi cz ne go. Od tego cza su da tu je siê jego zain tere so wa nie pro ble ma mi pre -
zen ta cji rze Ÿ by na ma pach. W 1928 r. jako przed sta wi ciel Pol ski bra³ udzia³
w kon fe ren cji na te mat „Miê dzy naro do wej Mapy Œwia ta” oraz w XII Kon gre sie
Geo gra fi cz nym w Ca m bri d ge. Z wo j ska zwo l ni³ siê w 1930 r., co zwi¹zane
by³o z jego pla na mi na uko wy mi.

Za raz po przy je Ÿ dzie do Wa r sza wy je sie ni¹ 1918 r. uczê sz cza³ na za jê cia
Wo l nej Wszech ni cy Pol skiej, a kie dy po zwa la³y mu na to za jê cia w wo j sku –
roz pocz¹³ stu dia geo gra fi cz ne u prof. S. Len ce wi cza. W 1928 pu b li ku je
w „Przegl¹dzie Geo gra fi cz nym” ob sze r ne opra co wa nie Po je zie rze Suwa lsz -
czy z ny Za chod niej (Za rys mo r fo lo gii lo do w co wej), któ re uka zu je siê rów nie¿
jako 12 ze szyt „Prac wy ko na nych w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym Uni wer sy te tu



Wa r sza wskie go”. Na tej pod sta wie otrzy mu je rok pó Ÿ niej tytu³ do kto ra. Przez 
rok prze by wa na sty pen dium we Fran cji, gdzie ma mo ¿ li woœæ stu dio wa nia
u œwia to wej s³awy ge o gra fa E. de Martonne’a i pog³êbie nia swej wie dzy
geomo rfolo gi cz nej.

Po po wro cie z Fran cji pu b li ku je roz pra wê O spo so bach przed sta wia nia
te re nu na ma pach, któ ra uka za³a siê w 1930 r. jako tom „Bi b lio te ki S³u¿by
Geo gra fi cz nej”. Jest to opra co wa nie za wie raj¹ce przegl¹d me tod przed sta -
wia nia ukszta³to wa nia te re nu, w któ rym za war³ swo je roz wa ¿a nia i do œwia -
d cze nia na te mat bar wop la sty ki, a szcze gó l nie sy ste mu barw W. Ostwa l da
oraz ska li K. Pe u c ke ra, któr¹ – jak wie my – akce p to wa³ na swo ich ma pach
E. Ro mer. Roz pra wa za wie ra piêæ ba r w nych fra g men tów ar ku sza Lwów
Mapy Ope ra cy j nej 1:300 000, sta no wi¹cych stu dium pre zen ta cji rze Ÿ by. Na 
za ko ñ cze nie roz pra wy S. Pie t kie wicz na pi sa³ „...po zwo lê so bie wy ra ziæ
nad zie jê, ¿e pra ca moja u³atwiæ mo¿e nie któ rym ka r to gra fom roz strzy ga nie
zwi¹za nych z ich dzia³al no œci¹ za gad nieñ pra kty cz nych; ...Zda jê so bie spra -
wê, ¿e wnio ski do któ rych do szed³em, ró ¿ ni¹ siê nie co od za sad prze wa ¿ nie
sto so wa nych w pol skiej kar to gra f ji, a w szcze gó l no œci, ¿e me to da, któr¹ tu
propo nu jê, nie go dzi siê z pogl¹dami zas³u¿o ne go sen jo ra nasze go prof.
Ro me ra. Mam jed nak nad zie jê, ¿e z ta kiej ró ¿ ni cy zdañ zro dzi siê dys ku -
sja, która przy nie sie, byæ mo¿e pe wien po ¿y tek” (s. 50). Ze wzglê du na war -
toœæ po znawcz¹ roz pra wy, m.in. dla stu den tów, jej re print uka za³ siê
w 1998 roku.

Maj¹c sto pieñ do kto ra, du¿e do œwia d cze nie z pra cy w WI G -u za rów no
topo gra fi cz ne jak i kar to gra ficz ne zo sta je w 1930 r. sta r szym asy sten tem
w Zak³ad zie Ge o gra fii, kie ro wa nym przez prof. S. Len ce wi cza, wkró t ce po -
tem ad iun ktem, a po ha bi li ta cji od 1936 r. do cen tem. Ha bi li ta cjê otrzy ma³ na
pod sta wie wspo mnia nej pra cy O spo so bach przed sta wia nia te re nu na ma -
pach. Po nie wa¿ sto pieñ do cen ta upo wa ¿ nia³ do samo dzie l ne go pro wa dze nia
wyk³adów, prze j mu je wyk³ady z ka r to gra fii i to po gra fii oraz ge o gra fii re gio -
na l nej. Pro wa dzi te¿ æwi cze nia z geo mor fo lo gii i hy dro gra fii. W 1937 r. przy -
go to wu je dwa skry p ty Æwi cze nia mor fome try cz ne oraz Kon stru k cja blo k dia -
gra mów.

Okres oku pa cji S. Pie t kie wicz prze ¿y³ w Wa r sza wie. W prze ciw ie ñ stwie
do pra cy w WI G -u, pra cy w ko mi sji deli mita cy j nej gra ni cy pol sko- nie miec -
kiej, czy ro cz ne go po by tu we Fran cji, o czym opo wia da³ ba r w nie pro wadz¹c
wyk³ady dla spe cja li zan tów w Ka te drze Ka r to gra fii, o okre sie oku pa cji
w Wa r sza wie mówi³ nie wie le. Wie my, ¿e na ucza³ w szko³ach œred nich i za -
wo do wych oraz bra³ udzia³ w ta j nych ku r sach Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go
i Wy ¿szej Szko³y Han d lo wej. Po la tach prof. J. Pa szy ñ ski, wów czas stu dent
– tak wspo mi na doc. S. Pie t kie wi cza: „Pro wa dzi³ on za jê cia z ka r to gra fii –
coœ po œred nie go miê dzy wyk³adem a æwi cze nia mi, wyko ny wa ny mi na mie j s -
cu pod jego bez po œred nim nad zo rem. Zle ca³ nam ta k ¿e za da nia do mo we,
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po le gaj¹ce g³ów nie na kre œle niu sia tek w roz ma i tych od wzo ro wa niach oraz
pro fi lów z ró ¿ nych map topo gra fi cz nych, wa r stwi co wych czy szra fo wych,
nad któ ry mi trze ba by³o œlê czeæ ca³ymi go dzi na mi. [Pro fe sor zwa ny po pu la r -
nie]  Pie ciu by³ ra czej bez po œred ni i komu nika ty w ny, lubi³ roz ma wiaæ z nami
na ró ¿ ne te ma ty. Pro wa dzi³ on spe cja l ny ze szyt, w któ rym za pi sy wa³ ku rio -
za l ne, nie kie dy zupe³nie nie prawdo podobne od po wie dzi stu den tów i pe w ne -
go razu za po z na³ nas z ty mi no ta t ka mi”1.

Po za ko ñ cze niu wo j ny roz po czy na pra cê na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ -
skim. Pro wa dzi wyk³ady w In sty tu cie Geo gra fi cz nym z hy dro gra fii i oce a no -
gra fii, kli ma to lo gii, ge o gra fii re gio na l nej a ponad to wyk³ada na ku r sie nauko -
wo-in forma cyj nym o Zie miach Od zy ska nych. W 1945 r. uzy sku je w Kra ko -
wie roz sze rze nie ha bi li ta cji na ge o gra fiê ogóln¹. Do Wa r sza wy po wra ca na
pocz¹tku 1946 r., aby podj¹æ pra cê w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym, kie ro wa nym 
przez S.Z. Ró ¿y c kie go na Wy dzia le Matema tyczno- Przyrod ni czym.

Ju¿ w 1946 r. wy da je pod rê cz nik Kli ma ty kuli zie m skiej, a w 1951 mapê
œcienn¹ Kli ma ty œwia ta wraz z ko men ta rzem. W 1958 r. nak³adem PWN wy -
cho dzi pod rê cz nik Wody kuli zie m skiej. Wody l¹dowe. S¹ to pu b li ka cje po -
wsta³e na kan wie wyk³adów, któ re pro wa dzi³ od 1930 r., czy li od cza su uzy -
ska nia sto p nia do cen ta. Wo bec grun to w nej zna jo mo œci geo mor fo lo gii Pol ski
pó³nocno - ws chod niej, na zle ce nie In sty tu tu Geo logi cz ne go opra co wa³ ar kusz 
Bia³ystok wy da nia A Przegl¹do wej mapy geo lo gi cz nej Pol ski 1:300 000.
W roku 1948 w „Cza so pi œmie Geo gra fi cz nym” og³asza stu dium Po dzia³ mor -
folo gi cz ny Pol ski Œro d ko wej i Pó³no c nej. Jako ge o graf i to po graf bra³ udzia³
w wy ty cza niu gra ni cy polsko- ra dzie c kiej – do œwia d cze nia i re flek sje na ten te -
mat za war³ w ar ty ku le w „Przegl¹dzie Geo gra fi cz nym”. Doc. S. Pie t kie wicz
zo sta³ w1949 r. cz³on kiem wa r sza wskie go, w 1950 ³ódz kie go, a w 1965
bia³osto c kie go To wa rzystw Na uko wych. Z Uni wer sy te tem £ódz kim zwi¹ zany 
by³ przez 19 lat od 1950 r., kie dy roz pocz¹³ wyk³ady z hy dro gra fii i oce a no -
gra fii. By³ ini cja to rem hydro gra fi cz nych ba dañ te re no wych, a prze de wszy -
stkim za an ga ¿o wa³ siê w te re no we kar to wa nie hy dro gra ficz ne, za ini cjo wa ne
uchwa³¹ I Kon gre su Na uki Pol skiej w 1951 r. By³ wspó³ autorem ko le j nych
wy dañ in stru kcji i re da kto rem map hydro gra fi cz nych.

Doc. S. Pie t kie wicz wzi¹³ udzia³ w spo t ka niu, któ re odby³o siê w li sto pa -
dzie 1945 r. w Wa r sza wie na te mat opra co wa nia na ro do we go at la su Pol ski.
Do at la su, któ re go da l sze losy oka za³y siê wie l ce skom pli ko wa ne, S. Pie t kie -
wicz przy go to wa³ wspó l nie z S. Le sz czy c kim plan szê pre zen tuj¹c¹ da w ne
mapy Pol ski. Jak siê wy da je pra ca ta ukie run ko wa³a jego pó Ÿ nie j sze zain tere -
so wa nia hi sto ri¹ ka r to gra fii.
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W li sto pa dzie 1950 r. zo sta je powo³any In sty tut Geo gra fi cz ny na Uni wer -
sy te cie Wa r sza wskim, a w jego ra mach Ka te dra Ka r to gra fii, któ rej kie ro w ni -
kiem zo sta je doc. Sta nis³aw Pie t kie wicz. Za da niem pra co w ni ków Ka te dry jest
nie ty l ko pro wa dze nie za jêæ z to po gra fii i ka r to gra fii dla stu den tów ge o gra fii,
ale prze de wszy stkim pro wa dze nie spe cja li za cji, pocz¹tko wo trwaj¹cej dwa
lata, pó Ÿ niej – trzy. Or ga ni zuj¹c Ka te drê kie ro w nik an ga ¿u je pra co w ni ków
m.in. o przy go to wa niu poli tech ni cz nym oraz m³odych zdo l nych ab so l wen tów,
m.in. Ja d wi gê Re mi szewsk¹, Le o nar da Ba ra no wskie go, Wies³awa Ka pro w -
skie go, Wi to l da Ma cu le wi cza. Tytu³ pro fe so ra uzy ska³ w 1954 r. W la tach
1956–1959 pe³ni³ fun kcjê pro dzie ka na Wy dzia³u Bio lo gii i Nauk o Zie mi.

W pra cy nauko wo-dy dakty cz nej ze spo³u kie ro wa ne go przez S. Pie t kie -
wi cza mo ¿ na wy ró ¿ niæ ki l ka kie run ków, wi do cz nych prze de wszy stkim w te -
ma ty ce prac ma gi ste r skich. Pie r wszym by³a pro ble ma ty ka tre œci i fo r my
mapy ogól nogeo grafi cz nej. Mo ¿ na tu wy ró ¿ niæ dwie gru py opra co wañ: do -
tycz¹ce Pol ski oraz re gio nów œwia ta. Prof. S. Pie t kie wicz kie ro wa³ pra ca mi,
któ rych te ma tem by³y œcien ne ogól nogeo grafi cz ne mapy Pol ski w ró ¿ nych
ska lach. Zbie ra³ w ten spo sób ma te ria³y do zre da go wa nia sie d miu map re gio -
nów wy da nych w la tach 1960–1964 przez PPWK. Za sto so wa³ na ma pach
szcze góln¹ ska lê barw hipso me try cz nych przy go to wan¹ w Wyda w ni c twie,
doœæ do brze od zwie rcie d laj¹c¹ ró ¿ ni ce wy so ko œci szcze gó l nie na ni zi nach.
Dru ga gru pa opra co wañ do ty czy³a ogólno geogra fi cz nych map œcien nych
prze zna czo nych do na ucza nia ge o gra fii re gio na l nej œwia ta. Aby stu den ci le -
piej po zna li pro ble ma ty kê ba r wy, w Ka te drze pro wa dzo ne by³y za jê cia przez
psy cho lo ga oraz ry su nek od rê cz ny przez niew¹tpliwie uzdolnionego pla s ty -
cz nie L. Ratajskiego, który zaraz po wojnie studiowa³ w krakowskiej ASP,
a w 1967 r. zo sta³ nastêpc¹ Profesora na Katedrze Kartografii.

Wy ra Ÿ nym nu r tem zain te re so wañ prof. S. Pie t kie wi cza by³a hi sto ria ka r -
to gra fii. Jako to po graf in te re so wa³ siê po pra wno œci¹ map za bo r czych. Za -
propo no wa³ pra cê doktorsk¹ W. Ka pro wskie mu na ten te mat, uko ñ czon¹
w 1961 r. Da l szym kro kiem by³y te ma ty prac ma gi ste r skich bêd¹ce mo no gra -
fia mi da w nych map te ry to rium Pol ski. W Ka te drze wy ko na no ponad 40 ta -
kich opra co wañ, któ re Pro fe sor nie ste ty ty l ko czê œcio wo wy ko rzy sta³ w ró ¿ -
nych pu b li ka cjach. Opra co wa³ pod sta wow¹ dla na szej ka r to gra fii mapê Pol -
ski Be r nar da Wa po wskie go z 1526 r., mapê Ksiê stwa Oœwiê ci m skie go i Za to -
r skie go Sta nis³awa Po rê b skie go z 1563 r. oraz mapê Ksiê stwa Po zna ñ skie go
Je rze go Fre un den ham mera (1662–1665). Przy go to wy wa³ da l sze opra co wa -
nia, ale ich nie opu b li ko wa³. O jego zain tere so wa niach hi sto ri¹ ka r to gra fii
œwia d czy przet³uma cze nie i opub li ko wa nie w „Przegl¹dzie Za gra ni cz nej Li -
te ra tu ry Geo gra fi cz nej” wyk³adów R.A. Ske l to na na te mat ba da nia i z bie ra nia 
map oraz uzu pe³nie nie tej pu b li ka cji o roz dzia³ Zbie ra nie i ba da nie da w nych
map w Pol sce. Wy mie nio ne opra co wa nia przy go to wa³ Pro fe sor w la tach sie -
dem dzie si¹tych bêd¹c ju¿ na eme ry tu rze. 
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Znaj¹c do brze ki l ka jê zy ków ucze st ni czy³ czyn nie w sze œciu Kon gre sach
Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej oraz w wie lu kon fe ren cjach i sym po -
zjach wyg³aszaj¹c re fe ra ty i za bie raj¹c g³os w dys ku sjach. Aby przy bli ¿yæ
pol skie mu czy tel ni ko wi opra co wa nia przy go to wa ne ty l ko w jê zy kach ob -
cych, z oka zji 100-le cia uro dzin Pro fe so ra, wspó³pra co w ni cy i ucz nio wie
przy go to wa li tom „Prac i Stu diów Geo gra fi cz nych” (nr 17) za ty tu³owa ny Sta -
nis³aw Pie t kie wicz (1894–1986) twó r ca pie r wszej w Pol sce Ka te dry Ka r to -
gra fii, ge o graf i hi sto ryk. Za wa r to w nim ¿y cio rys Pro fe so ra, wspo mnie nia
wspó³pra co w ni ków oraz t³uma cze nia sze œciu opra co wañ. S¹ to m.in. roz wa -
¿a nia o de fi ni cji mapy, o przed sta wia niu wie l ko œci miast na ma pach ogólno -
geogra fi cz nych, jak i o za sto so wa niu map izo chron do wy zna cza nia stre fy od -
dzia³ywa nia mia sta. Niew¹tpli wie by³ cz³owie kiem o sze ro kich ho ry zon tach,
co zna laz³o wy raz m.in. w opra co wa niu S³ow ni ka po jêæ geo gra fi cz nych
(wspó l nie z S. ¯mud¹) oraz S³ow ni ka geo gra ficz ne go angie lsko- pol skie go
(wspó l nie z Z. Ciê ta kiem z Uni wer sy te tu w Not tin g ham). Ucze st ni czy³ Pro fe -
sor w pra cy wie lu or ga ni za cji i Ko mi sji. By³ cz³on kiem PTG od pocz¹tku jego 
ist nie nia w 1919 r., w 1969 r. otrzy ma³ z³ot¹ od zna kê PTG, a w 1971 r. god -
noœæ Cz³onka Ho no ro we go. Pod czas XI Miê dzy naro do wej Kon fe ren cji Kar -
to gra ficz nej od by waj¹cej siê w sie r p niu 1982 r. w Wa r sza wie otrzy ma³ god -
noœæ Cz³onka Ho no ro we go Miê dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej.
Od pocz¹tku ist nie nia wa r sza wskie go „Pol skie go Przegl¹du Karto grafi cz ne -
go”, któ ry zacz¹³ uka zy waæ siê w 1969 r., by³ cz³on kiem Ko mi te tu Reda kcy j -
ne go. Do pie r wsze go nu me ru tego kwa rta l ni ka przy go to wa³ ob sze r ny,
Ÿród³owy ar ty ku³ 50 lat ka r to gra fii nie pod leg³ej Pol ski.

Ry sem chara ktery sty cz nym pra cy na uko wej Pro fe so ra jest sto sun ko wo
du¿a li cz ba re cen zji za rów no map, at la sów jak i pi œmien ni c twa. Dawa³ w nich 
wy raz swo im pogl¹dom na fo r mê i fun kcjê mapy prze de wszy stkim w ba da -
niach geo gra fi cz nych. Bi b lio gra fia obe j mu je nie mal 50 re cen zji z cze go pra -
wie po³owa powsta³a po przejœciu Profesora na emeryturê.

Pro fe sor S. Pie t kie wicz na le ¿a³ do gro na ge o gra fów, któ rych akty w noœæ
przy pad³a na okres miê dzy wo jen ny i lata po II wo j nie œwia to wej. Byli to
ucze ni o sze ro kich ho ry zon tach, za j muj¹cy siê – z dzi sie j szej per spe kty wy –
ró ¿ ny mi dzie dzi na mi ge o gra fii. Nie jed no krot nie po tra fi li na daæ kie ru nek no -
wym bar dziej spe cjali sty cz nym ba da niom, co nie rza d ko owo co wa³o po wsta -
niem nie for ma l nej szko³y, np. w za kre sie geo mor fo lo gii czy ge o gra fii ro l ni c -
twa. Pro fe sor S. Pie t kie wicz, twó r ca i kie ro w nik pie r wszej Ka te dry Ka r to gra -
fii na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim by³ w du¿ej mierze wspó³twórc¹ polskiej
kartografii jako wyspecjalizowanej dyscypliny akademickiej.

Ja cek Pas³awski
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WY BRA NE PU B LI KA CJE O STA NIS£AWIE PIE T KIE WI CZU 

Sta nis³aw Pie t kiewicz (1894–1986) twó r ca pie r wszej w Pol sce Ka te dry Ka r to gra fii, geo -
graf i hi sto ryk (wspo mnie nia wspó³pra co w ni ków i wy cho wan ków w setn¹ ro cz ni cê
uro dzin). Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, T. 17, Wa r sza wa 1995, 149 s. Tom za wie ra
m.in.:
W. Gry go ren ko, Pro fe sor dr hab. Sta nis³aw Pie t kie wicz – twó r ca, or ga ni za tor

i kie ro w nik pie r wszej w Pol sce Ka te dry Ka r to gra fii na Uni wer sy te cie Wa r sza -
wskim.

J. Kon dra cki, Sta nis³aw Pie t kie wicz – ge o graf o wszech stron nych zain tere so wa -
niach.

Z. Ma ksy miuk, Pro fe sor Sta nis³aw Pie t kie wicz – na uko wiec i przy ja ciel.
W. Ka pro wski, Dzia³al noœæ na uko wa pro fe so ra Sta nis³awa Pie t kie wi cza w dzie dzi -

nie ka r to gra fii.
G. Bo na to wski, Dzia³al noœæ pro fe so ra Sta nis³awa Pie t kie wi cza w za kre sie ba da nia

daw nych map ob sza ru Pol ski.
B. Ho ro dy ski, Moje „O spo so bach...” re fle k sja oko licz no œcio wa.
Ponad to za mie sz czo no szeœæ t³uma czeñ re fe ra tów i ar ty ku³ów Pro fe so ra.

Sta nis³aw Pie t kie wicz (b.a). Spra wo z da nia £ódz kie go To wa rzy stwa Na uko we go, T. 5,
1951, nr 1, s. 23–26.

Pie t kie wicz Sta nis³aw dr (b.a). Ro cz nik Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, R. 3, 1964, nr 9,
s. 114.

Sta nis³aw Pie t kie wicz (H. Rê ka w ko wa). Czas. Ge ogr., T. 43, 1972, z. 2, s. 235–236.
Prof. dr Sta nis³aw Pie t kie wicz cz³on kiem ho no ro wym Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra -

ficz ne go (J.O.). Pol ski Przegl. Ka r togr., T. 4, 1972, nr 1, s. 41.
80-le cie uro dzin Pro fe so ra dr. Sta nis³awa Pie t kie wi cza (J. Ostro wski). Pol ski Przegl.

Ka r togr., T. 6, 1974, nr 2, s. 49–60.
85-le cie uro dzin prof. dra Sta nis³awa Pie t kie wi cza (J. Ostro wski). Pol ski Przegl. Ka r -

togr., T. 12, 1980, nr 2, s. 86–87.
Cz³owiek, któ ry wy ty cza³ gra ni cê. Roz mo wa z prof. S. Pie t kie wi czem (Roz ma wia³a

D. To m czak). „Przy jaŸñ” nr 28 (1742), 17 wrze œ nia 1982, s. 16–17.
Przy zna nie ho no ro we go cz³on ko stwa Miê dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej

pro fe so ro wi S. Piet kie wi czo wi (J.O.). „Pol ski Przegl. Ka r togr.”, T. 15, 1983,
nr 1, s. 40.
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WA ̄  NIE J SZE PU B LI KA CJE STA NIS£AWA PIE T KIE WI CZA

Ksi¹¿ki, ar ty ku³y
1923, Wy cie czka na miê dzy rze cze Wa r ty – No te ci oraz Po je zie rze Zachod nio- Wielko -

pol skie [1921 r., z Zak³. Ge ogr. UW] Przegl. Ge ogr., T. 4, s. 205–208.
1927, Gra ni ca pol sko- nie mie cka w oœwie t le niu Nie mców, Przegl. Ge ogr., T. 7, s. 87–99.
1927, O pol skich ma pach lud no œcio wych, Wiad. S³u¿by Ge ogr., R. 1, z. 3, s. 306–309.
1928, Po je zie rze Suwa lsz czy z ny Za chod niej (Za rys mo r fo lo gii lo do w co wej), Przegl. Ge ogr., 

T. 8, z. 2–4, s. 168–222 oraz nadb. w se rii: Pra ce wy ko na ne w Zak³. Ge ogr. Uniw.
Warsz. nr 12, Wa r sza wa, s. 56. 

1927, Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Ca m bri d ge, Wiad. S³u¿by Ge ogr.,
R. 2, z. 3, s. 234–247.

1930, O spo so bach przed sta wia nia te re nu na ma pach, Bi b lio te ka S³u¿by Ge ogr., T. 5,
Nak³. Se kcji Ge ogr. Tow. Wie dzy Wo j sko wej, Wa r sza wa, s. 57, 9 map kol.

1931, Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Pa ry ¿u, Wiad. S³u¿by Ge ogr., R. 5,
z. 3, s. 242–251.

1936, Be l gia, I. Stru ktu ra geo gra fi cz na [w:] En cykl. Nauk Po lit., T. 1, A–D, s. 396–398.
1938, Kielec ko-San domie r ska wy ¿y na [w:] En cykl. Nauk Po lit., T. 3, K–M, s. 125–127.
1938, Scho do wa te uk³ady zrów nañ ero zy j nych (Pied mont - Trep pen), Przegl. Ge ogr.,

T. 18, s. 155–168.
1939, Sur la mor p ho lo gie de l’Avallonnais Oc ci den tal, An na les de Géogr. 48,

s. 137–144.
1946, Kli ma ty kuli zie m skiej, PZWS, Wa r sza wa, 1946, s. 164.
1946, Za rys ge o gra fii go spo da r czej Po mo rza Za chod nie go w gra ni cach przy zna nych

Pol sce, Pol ski Zw. Zach. Kurs Nauk.-In form. o Zie miach Za chod nich, Kra ków,
nr 26, 40 s.

1946, O gra ni cy pa ñ stwo wej i jej prze pro wa dza niu, Przegl. Ge ogr., T. 20, s. 9–53.
1947, Po dzia³ mor folo gi cz ny Pol ski Œro d ko wej i Pó³no c nej, Czas. Ge ogr., T. 18, druk
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1955, Z pro ble ma ty ki hy dro logi cz nej mapy Pol ski, Przegl. Ge ogr., T. 27, z. 2, s. 325–332.
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Pe term. Ge ogr. Mitt. Bd. 102, H. 1, s. 61–65. T³um. [w:] Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz -
ne nr 17, 1995, s. 115–124.

1959, In stru k cja do zdjê cia hydro grafi cz ne go Pol ski (wspó l nie z T. Ce l me rem, M. Kli -
ma sze wskim, W. Ste p han, T. Wi l ga tem, H. Werne r- Wiê c kowsk¹ i K. Witt), Do -
kum. Ge ogr., z. 4, s. 11–84, 26 tabl.

1960, Ana ly se de l’exactitude de qu e l qu es ca r tes du XVI -e, XVIII -e et XI X -e siècle, co u v -
rant les ter ri to i res de l’ancienne Po lo g ne, Przegl. Ge ogr. T. 32, Suppl., s. 21–27.
T³um. [w:] Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne nr 17, 1995, s. 103–113.
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1961, Gui de - bo ok of Ex cu r sion D. Nor t h -E ast Po land. The last gla cia tion and the te r mi -
nal sta ges of the Midd le - Po lish gla cia tion in NE Po land (wspó l nie z J. Kon dra c -
kim). INQUA VI Con gress. PWN, £ódŸ, s. 63.

1962, Wody l¹dowe [w:] Ge o gra fia Po wszech na, T. 1, PWN, Wa r sza wa, s. 305–333.
1964, Mo ra i nes and du nes on smal l- s ca le maps, Ge ogr., Po lo ni ca nr 2, s. 257–259.

T³um. [w:] Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, nr 17, 1995, s. 131–137.
1965, Fran cja [w:] Ge o gra fia Po wszech na, T. 3, PWN, Wa r sza wa, s. 256–302.
1965, Opra co wa nie se rii œcien nych map re gio nów Pol ski, Ge o gra fia w Szko le, R. 18,

nr 4, s. 165–171.
1966, Dro ga Kra ków – Za ko pa ne na ma pie z lat 1861–1862, Wie r chy R. 34, s. 183–191.
1967, Qu e l qu es ob se r va tions sur l’indice iso chro ni que de la ban lie ue immédiate,

Mélanges de Géographie, T. 1, Géographie phy si que et géographie hu ma i ne. Ge m -
b la ux, s. 524–529. T³um. [w:] Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, nr 17, 1995, s. 139–144.

1968, The evo lu tion of the map de fi ni tion du ring the last hun dred ye ars, Ac tes du XIe
CongrPs In ter nat. d’Histoire des Scien ces, T. 4, Wroc³aw, s. 272–275. T³um.
[w:] Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, nr 17, 1995, s. 99–102.

1969, 50 lat ka r to gra fii nie pod leg³ej Pol ski, Pol ski Przegl. Ka r togr., T. 1, nr 1, s. 5–12,
nr 4, s. 1–12.

1971, Pro po zy cje kon sek went ne go ze sta wu po mo c ni czych miê dzyna ro do wych te r mi nów 
z dzie dzi ny ka r to gra fii te ma ty cz nej [w:] Pro ble my Ka r to gra fii Te ma ty cz nej, Lu b lin 
10–11 V 1968 r., „Ma te ria³y Ogól no po l skich Kon fe ren cji Karto gra fi cz nych”, T. 1,
Lu b lin–Wa r sza wa, s. 242–248.

1972, Ispo lzo wa ni je rus skoj ka r to gra fii XIX wie ka pol skoj na ukoj [w:] Isto ri ja rus sko-
 po l skich kon ta ktow w ob³asti gieo³ogii i gie o gra fii, Le nin grad, s. 92–94.

1973, S³ow nik po jêæ geo gra fi cz nych (wspó l nie z S. ¯mud¹), Wie dza Po wszech na, Wa r -
sza wa, s. 611.

1973, Mapy sie demna sto wiecz nej Rze czypo spo li tej w sztu cz nym at la sie Van der Hema
w wie de ñ skiej Bi b lio te ce Na ro do wej [w:] Stu dia z dzie jów ge o gra fii i ka r to gra fii,
„Mo no gra fie z Dzie jów Na uki i Te ch ni ki”, T. 87, Zak³. Nar. im. Os so li ñ skich,
Wroc³aw–Wa r sza wa–Kra ków–Gdañsk, s. 169–184.

1980, Stu dia nad dok³ad no œci¹ da w nych map ziem pol skich. Trzy mapy z XVI i XVII wie ku. 
Wstêp. „Stu dia i ma te ria³y z dzie jów na uki pol skiej” Se ria C. Hi sto ria nauk mate ma -
ty cz nych, fizycz no-che mi cz nych i geologi czno-ge ografi cz nych, z. 24, s. 35.
Mapa Pol ski – „Mi lio nów ka” Be r nar da Wa po wskie go (1526). Ta m ¿e, s. 37–62.
Mapa Ksiê stwa Oœwiê ci m skie go i Za to r skie go Sta nis³awa Po rê b skie go (1563).

Ta m ¿e, s. 63–78.
Mapa Pa la ti na tus Po sna nien sis Je rze go Freu den ham me ra (wspó l nie z G. Kwia t -

kowsk¹-Ga domsk¹). Ta m ¿e, s. 79–112.

Mapy 
1916, Pol ska. Mapa pogl¹dowa dla szkó³. Ska la ok. 1:2 500 000, Pio tro gród. 
1948, Przegl¹dowa mapa geo lo gi cz na Pol ski 1:300 000, Wyd. A. Ar kusz B5. Bia³ystok. 

Pañstw. Inst. Geol., Wa r sza wa.
1951, Kli ma ty œwia ta. Œcien na mapa szko l na. Ska la 1:25 000 000. PZWS, Wa r sza wa.
1953, Da w ne mapy Pol ski (wspó l nie z S. Le sz czy c kim), Plan sza 1, [w:] At las Pol ski,

z. 1, PPWK, Wa r sza wa.
1960, Wiel ko po l ska. Œcien na mapa fi zy cz na. Ska la 1:250 000. Oprac. w Ka te drze Ka r -

togr. UW pod kier. S. Pie t kie wi cza, PPWK, Wa r sza wa. 
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1961, Ma zo wsze i Pod la sie. Œcien na mapa fi zy cz na. Ska la 1:250 000. Oprac. Z. Maku³a
w Ka te drze Ka r togr. UW pod kier. S. Pie t kie wi cza, PPWK, Wa r sza wa.

1962, Ma zu ry i Wa r mia. Œcien na mapa fi zy cz na. Ska la 1:250 000. Oprac. w Ka te drze
Ka r togr. UW pod kier. S. Pie t kie wi cza, PPWK, Wa r sza wa.

1962, Po mo rze. Œcien na mapa fi zy cz na. Ska la 1:250 000. Oprac. J. Ostro wski w Ka te -
drze Ka r togr. UW pod kier. S. Pie t kie wi cza, PPWK, Wa r sza wa.

1963, Œl¹sk. Œcien na mapa fi zy cz na. Ska la 1:250 000. Oprac. w Ka te drze Ka r togr. UW
pod kier. S. Pie t kie wi cza, PPWK, Wa r sza wa.

1964, Ka r pa ty Pol skie. Œcien na mapa fi zy cz na. Ska la 1:250 000. Oprac. w Ka te drze
Ka r togr. UW pod kier. S. Pie t kie wi cza, PPWK, Wa r sza wa.

1964, Ma³opo l ska. Œcien na mapa fi zy cz na. Ska la 1:250 000. Oprac. J. Ostro wski w Ka -
te drze Ka r togr. UW pod kier. S. Pie t kie wi cza, PPWK, Wa r sza wa.

1968, Fo r my te re nu. Ska la 1:300 000. Plan sza 3, [w:] At las Wo je wó dz twa Bia³osto c kie -
go, Wyd. Geo lo gi cz ne, Wa r sza wa.

Ze sta wi³ Je rzy Ostro wski

Sum ma ry 

Pro fes sor Sta nis³aw Pie t kie wicz Ph.D was born on 28 July 1894 in Cy bu lów, near
Hu man in Ukra i ne. He stu died at the Technical University in Sankt Petersburg and
Kiev. With the ou t bre ak of the I World War he was cal led up to the army and tra i ned for
an in stru c tor of to po gra p hy. Af ter the war he took a post at the Mi li ta ry In sti tu te of
Ge o gra p hy and in 1926 at its Car to gra p hy Section. Simu lta neou s ly he stu died
ge o gra p hy at the Uni ve r si ty of Wa r saw un der the gu i dan ce of Pro fes sor S. Len ce wicz.
In 1929 he re ce i ved the de gree of the Do ctor of Phi lo so p hy in the phy si cal ge o gra p hy
and in 1936 he co m p le ted his ha bi li ta tion pro ce du res on the ba sis of dis se r ta tion
en ti t led On me t hods of ter ra in de pi c tion on maps (1930) which in clu ded, among ot hers, 
a pro po si tion of de pi c ting the terrain relief on the  Military Operational Map 1:300 000.

At the De pa r t ment of Ge o gra p hy he le c tu red on car to gra p hy, hy dro gra p hy, and the
re gio nal ge o gra p hy of Fran ce whe re he re ce i ved a ye a r - long re se arch grant (1929-1930).
In 1920 he par ti ci pa ted in the de ma r ca tion of the Poli sh- Ge r man bor der in the Gre a ter
Po land and of the Poli sh - So viet bor der in 1946. Du ring the oc cu pa tion he li ved in
Wa r saw and le c tu red at the un de r gro und co u r ses. Af ter the II World War he le c tu red in
Cra cow and la ter in Wa r saw and £ódŸ. He was the fo un der, the or ga ni zer, and the first
chairman (1950–1964) of the Cha ir of Car to gra p hy fun c tio ning wi t hin the In sti tu te of
Ge o gra p hy at the Uni ve r si ty of Wa r saw. Be si de car to gra p hy he was oc cu pied with
geo morp ho lo gy of the nort h -e a stern Po land; with hy dro gra p hy that he le c tu red for many
ye ars at the Uni ve r si ty of £ódŸ; and with the regional geography of Poland (he was the
author of the Northern Poland division into the natural units). 

In 1954 he re ce i ved the ti t le of an as so cia ted pro fes sor. As a car to gra p her he
spe cia li zed in the is su es of ter ra in re lief de pi c tion on the ge ne ral geo gra p hi cal maps and
in the hi sto ry of car to gra p hy. He took part in six In ter na tio nal Geo gra p hi cal Union
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con gres ses and in the con fe ren ce on In ter na tio nal World Map 1:1 000 000 in 1928, in
Ca m bri d ge. He pu b li s hed the book Cli ma tes of the Earth (1946); the wall chart Cli ma tes
of the World (1951); and the te x t bo ok Wa ters of the Earth (1958). He was the ini tia tor and 
the edi tor of a set of se ven wall maps of Po lish re gions in the sca le 1:250 000. He was the
tu tor of 3 doctor’s dis se r ta tions and of ne a r ly 100 master’s the sis at the Cha ir of
Car to gra p hy. He was also an ho no ra ry me m ber of the Po lish Ge o gra p hic So cie ty (1971)
and of the International Cartographic Association (1982).

Pro fes sor Sta nis³aw Pie t kie wicz died in Wa r saw in 1986.
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e- ma il: jpaslaws@uw.edu.pl

174 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim




