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PRZEDMOWA

Wa r sza wa jest jed nym z naj sta r szych oœrodków geo gra fi cz nych na zie miach
pol skich. Pie r wsze pró by za³o¿e nia ka te dry ge o gra fii na Uni wer sy te cie Wa r -
sza wskim pod jê to ju¿ w la tach 80. XIX stu le cia, jed nak do pie ro 90 lat temu
(1918) powo³ano Zak³ad Geo gra fi cz ny, któ ry stwo rzy li od pod staw ge o gra fo -
wie i przy ja cie le ge o gra fii zwi¹zani z Wa r szaw¹. Nie jest to je dy na god na od -
no to wa nia ro cz ni ca. Sie dem dzie si¹t lat temu po wsta³ na na szej ucze l ni ko le j -
ny zak³ad ge o gra fii – Zak³ad Antro poge o gra fii (1938). Bli sko 30 lat temu
(1977) Uni we r sy tet Wa r sza wski by³ pierwsz¹ ucze l ni¹ wy¿sz¹ w Pol sce,
w któ rej utwo rzo no wy dzia³ ge o gra fii (Wy dzia³ Ge o gra fii i Stu diów Re gio na -
l nych). Wre sz cie last but not le ast w bie¿¹cym roku up³ywa se t na ro cz ni ca
uro dzin pro fe so ra Je rze go Kon dra c kie go, po sta ci nie zwy kle zas³u¿o nej dla
wa r sza wskiej ge o gra fii uni wer syte c kiej, któ rej po œwiê ci³ ca³e swo je ¿y cie
(ponad 60 lat pra cy na ucze l ni).

Ju bi le usz powo³ania Zak³adu Geo gra ficz ne go na Uni wer sy te cie Wa r szaw -
skim jest okazj¹ do re fle ksji nad doty ch cza so wym roz wo jem ge o gra fii oraz
po bu dze nia dys ku sji nad przysz³oœci¹ na szej dys cy p li ny w epo ce spo³ecze ñ -
stwa info rma cyj ne go. Wspo mi na ne ro cz ni ce zbie gaj¹ siê, bo wiem z or ga ni -
zacj¹ w maju 2008 r. na Wy dzia le Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych UW
IV Fo rum Ge o gra fów Pol skich (wspó l nie z Ko mi te tem Nauk Geo gra fi cz nych 
PAN), któ re go te ma tem prze wod nim bê dzie rola ge o gra fii w stu diach re gio -
na l nych. Pro ble ma ty ka ta za j mu je wa ¿ ne mie j s ce w do ro b ku ge o gra fii na
Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, za rów no w ra mach ge o gra fii fi zy cz nej, jak
i ge o gra fii cz³owie ka.

Z oka zji przy pa daj¹cych ju bi le u szy zde cydo wa li œmy ko le j ny – 40 tom
„Prac i Stu diów Geo gra fi cz nych” po œwiê ciæ pre zen ta cji hi sto rii ge o gra fii
w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim oraz bio gra fiom wy bi t nych Pro fe so rów oraz
ki l ku in nych pra co w ni ków rów nie¿ zas³u¿o nych dla Wy dzia³u.

Przy go to wa ny tom otwie ra ob sze r ny roz dzia³ po œwiê co ny hi sto rii ge o -
gra fii w oœro d ku wa r sza wskim, au to r stwa wie lole t nie go (6 ka den cji) dzie ka -
na Wy dzia³u – pro fe so ra An drze ja Ri chlin ga. Wa r sza wska ge o gra fia za wsze
mia³a cha ra kter poli cen try cz ny. Przed drug¹ wojn¹ œwia tow¹ roz wi ja³a siê
w Szko le G³ów nej Han d lo wej, Wo l nej Wszech ni cy Pol skiej i w Uni wer sy te cie
Wa r sza wskim (Wy dzia³ Matema tyczno- Przyrod ni czy i Wy dzia³ Huma ni sty cz -
ny), a po 1945 r. w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, Szko le G³ów nej Han dlo wej



i Pol skiej Aka de mii Nauk. W Wa r sza wie po wsta³o ta k ¿e pie r wsze Pol skie To -
wa rzy stwo Geo gra fi cz ne (1918), któ re go sie dzi ba do dzi siaj mie œci siê przy
uni wer syte c kiej ge o gra fii.

Dy na mi cz ny roz wój ge o gra fii w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim nast¹pi³
do pie ro po II wo j nie œwia to wej. W 1939 r. w dwóch zak³adach ge o gra fii na
UW pra co wa³o za le d wie 8 osób. Do 1939 r. wy da no 25 dy p lo mów ma gi ste r -
skich i oko³o 20 dy p lo mów na uczy cie l skich z ge o gra fii, wy pro mo wa no 8 do -
kto rów i 1 ha bi li tan ta. Li cz ba pra co w ni ków ge o gra fii uni wer syte c kiej osi¹ -
gnê³a ma ksy maln¹ wartoœæ z chwil¹ powo³ania Wy dzia³u (202 oso by), a obec -
nie uleg³a ogra ni cze niu (165 osób), g³ów nie ze wzglê du na re du kcjê za trud -
nie nia w gru pie pra co w ni ków po mo c ni czych. W la tach 1946–1977 r. wy da no
1389 dy p lo mów ma gi ste r skich, a w ko le j nym trzy dzie sto le ciu (1977–2007)
ponad dwu kro t nie wiê cej (3214). W la tach 1946–1977 sto pieñ do kto ra uzy -
ska³o 48 osób, a do kto ra habi lito wa ne go 15. W na stê p nym trzy dzie sto le ciu
prze pro wa dzo no a¿ 147 prze wo dów do kto r skich i 46 habi lita cy j nych. Zbio ry
bi b lio te ki wzros³y z 4 tys. jed no stek w 1939 r. do 63 tys. w 1954 r. oraz
304 tys. jed no stek w 2006 r.

Da l sza czêœæ tomu za wie ra bio gra fie 17 pra co w ni ków, w tym 14 pro fe so -
rów Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, pocz¹wszy od Sta nis³awa Len ce wi cza,
kie ruj¹cego Zak³adem od 1920 r., a sko ñ czy wszy na osta t nio zmar³ych. Bu rz -
li wa hi sto ria ubieg³ego stu le cia spra wi³a, ¿e nie wie lu z nich ca³e swo je ¿y cie
na uko we zwi¹za³o z ge o gra fi¹ na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim. Wyj¹tko wy -
mi po sta cia mi pod tym wzglê dem s¹ niew¹tpli wie Sta nis³aw Len ce wicz
i  Jerzy Kon dra cki, któ rych sy l we t ki, wraz z pe³nym ze sta wem opub li ko wa -
nych prac, otwie raj¹ ze staw bio gra mów. Po zo sta³e sy l we t ki ba da czy przed -
sta wio ne s¹ chro nolo gi cz nie, w ko le j no œci pod jê cia pra cy w Uni wer sy te cie
Wa r sza wskim. 

Szcze gó l ne wiê zi ³¹czy³y wa r sza wski i kra ko wski oœro dek geo gra fi cz ny.
Choæ pod sta wy wa r sza wskiej ge o gra fii uni wer syte c kiej stwo rzy li ge o gra fo -
wie zwi¹zani z Wa r szaw¹, to pie r wszym kan dy da tem na sta no wi sko kie ro w -
ni ka jed no stki by³ prof. Lu do mir Sa wi cki z Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go
(nie mie c kie w³ad ze oku pa cy j ne nie za twier dzi³y w 1918 r. jego kan dy da tu ry
jako pod da ne go au stria c kie go, ale wa ¿ niejsz¹ przy czyn¹ by³o za pe w ne pro -
pa go wa nie idei od ro dzo ne go pa ñ stwa pol skie go, obe j muj¹cego ta k ¿e ob szar
za bo ru pru skie go). Wœród pro fe so rów ty l ko w czê œci swe go ¿y cia na uko we go 
zwi¹za nych z wa r szawsk¹ ge o gra fi¹ uni we r sy teck¹ do mi nuj¹ ab so l wen ci
kra ko wskiej Alma Ma ter. Najwy bit nie j szym z nich by³ Sta nis³aw Le sz czy cki. 
W Uni wer sy te cie Wa r sza wskim pra co wa li ta k ¿e przy szli pro fe so ro wie Uni -
wer sy te tu Ja giel loñ skie go: An to ni Wrzo sek, Jan Flis i Jó zef Sza fla r ski,
a w Kra ko wie – ab so l wen ci Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go: Bo g dan Za bo r ski
i Bar ba ra Obrêb ska- Star klo wa. Nie jest wiêc przy pa d kiem, ¿e obe c nie w³aœ -
nie Wa r sza wa i Kra ków walcz¹ o wspóln¹ or ga ni za cjê ko le j nej kon fe ren cji
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re gio na l nej Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej w 2014 r. Mia sto sto³ecz ne 
by³o mie j s cem uda nej or ga ni za cji jed ne go z kon gre sów Miê dzy naro do wej
Unii Geo gra fi cz nej w 1934 r., a wy cie cz ki dla ucze st ni ków zor gani zo wa no
wte dy m.in. do Kra ko wa i w Ta try. 

Zgod nie z przy jê tym sche ma tem ka ¿ da bio gra fia za wie ra in fo r ma cje
o ¿y ciu, dzia³al no œci na uko wej, dy da kty cz nej i orga niza cy j nej na szych po -
prze dni ków, spis pu b li ka cji na te mat chara ktery zo wa nej oso by oraz wy bra ne
pozy cje z do ro b ku na uko we go. Ni nie j szy tom sta no wi wa ¿ ny ma te ria³
doku men tacy j ny, po nie wa¿ za mie sz czo no w opra co wa niach ta k ¿e in fo r ma -
cje do ty ch czas nie pub liko wa ne.

Pu b li ka cji tej przy œwie ca³a ma ksy ma – non omnis mo riar. Nasz¹ prac¹
chcie li œmy ocaliæ od za po mnie nia tych któ rzy ode szli – nie ty l ko jako na ukow -
ców, ale jako oso bo wo œci z ich za le ta mi, ale i pe w ny mi wa da mi, na daj¹cymi
im lu dz ki wy miar. Na szym pra gnie niem by³o prze ka za nie wie dzy o wk³ad zie
na szych po prze dni ków w roz wój ge o gra fii ich su kce so rom, zw³asz cza naj -
m³od sze mu po ko le niu ge o gra fów, któ re bê dzie kon ty nu o waæ roz wój my œli
geo gra fi cz nej. 

Wiê kszoœæ opra co wañ zo sta³a przy go to wa na przez wspó³pra co w ni ków
lub ucz niów zas³u¿o nych ge o gra fów Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. W przy -
pa d ku nie któ rych po sta ci, au to rzy mo gli wy ko rzy staæ je dy nie pub li ko wa ne
ju¿ ma te ria³y na te mat ich ¿y cia i dzia³al no œci na uko wej lub ma te ria³y do star -
czone przez ro dzi ny, za co re da k cja sk³ada ser de cz ne po dziê ko wa nia.
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