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CECYLIA RAD£OWSKA

1913–1990

Ce cy lia Rad³owska uro dzi³a siê 28 cze r w ca 1913 roku w £odzi. Œwia de c two
ma tu ra l ne otrzy ma³a w 1931 r. w Pa ñ stwo wym Gi mna zjum im. Szcza nie c kiej 
w £odzi. Stu dia geo gra fi cz ne roz po czê³a na Uni wer sy te cie Wa r sza w skim,
a u ko ñ czy³a na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim w 1937 r., przed k³a da j¹c na sto -
pieñ ma gi stra pra cê pt. Ewo lu cja za le sie nia oraz zmia ny u¿y t ków ro l nych na
Ku ja wach i Wiel kopo l s ce od ko ñ ca XVIII do pocz¹tku XX wie ku.

W la tach 1937–1939 by³a na uczy cielk¹ ge o gra fii w Gi mna zjum i Li ce um 
H. Mi kla sze wskiej w £odzi i rów no cze œ nie re fe ren tem do spraw ge o gra fii
w Biu rze Re gio nal ne go Pla nu Za bu do wa nia Okrê gu £ódz kie go. Pod czas
II wo j ny œwia to wej, po prze sie d le niu, bra³a udzia³ w ta j nym na ucza niu na
 kom pletach. 

Od 1945 do 1955 r. pra co wa³a na Uni wer sy te cie £ódz kim, pocz¹tko wo
jako sta r szy asy stent, a od 1951 r. jako ad iunkt w Ka te drze Ge o gra fii Fizycz -
nej. W tym sa mym roku uzy ska³a sto pieñ do kto ra nauk mate ma ty cz no -przy -
rod ni czych w za kre sie ge o gra fii za pra cê pt. Mo r fo lo gia do li ny Pro s ny. Skrót
tej pra cy zo sta³ opub li ko wa ny w „Spra wo z da niach z czyn no œci i po sie dzeñ”
£ódz kie go To wa rzy stwa Na uko we go w roku 1952.

W roku aka de mi c kim 1955/1956 by³a za stêpc¹ pro fe so ra w Pa ñ stwo wej
Wy ¿szej Szko le Peda go gi cz nej w £odzi i jed no cze œ nie ad iun ktem w In sty tu -
cie Ge o gra fii PAN w Wa r sza wie. W roku 1956 po w³¹cze niu PWSP do Uni -
wer sy te tu £ódz kie go, otrzy ma³a z Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa Wy ¿sze go po -
twier dze nie no mi na cji na za stê pcê pro fe so ra.

W okre sie pra cy na Uni wer sy te cie £ódz kim by³a cz³on kiem ko mi sji kwa lifi -
kacy j nej dla po mo c ni czych pra co w ni ków na uki Wy dzia³u Bio lo gii i Nauk o Zie -
mi i opie ku nem Ko³a Na uko we go Stu den tów Ge o gra fii, a poza ucze l ni¹ – cz³on -
kiem Ko le gium Wo je wó dz kiej Ko mi sji Pla no wa nia Go spo dar cze go oraz cz³on -
kiem Ko mi sji Ku l tu ry i Oœwia ty przy Pre zy dium Rady Na ro do wej w £odzi.

Na Uni we r sy tet Wa r sza wski przesz³a pod ko niec 1956 r., wraz z eta tem
z Uni wer sy te tu £ódz kie go. Z Uni wer sy te tem Wa r sza wskim zwi¹za³a siê ju¿
do ko ñ ca ¿y cia. Do ko ñ ca 1958 r. pra co wa³a je sz cze na po³owie eta tu ad iun kta 
w In sty tu cie Ge o gra fii PAN. Od 1959 r. by³a se kre ta rzem Ko mi sji Ba dañ
Fizjo gra fi cz nych Ko mi te tu Prze strzen ne go Zago spoda ro wa nia Kra ju przy
Pre zy dium PAN.



Od 30 wrze œ nia 1956 do 1 grud nia 1961 r. pe³ni³a obo wi¹zki za stê pcy
pro fe so ra przy Ka te drze Ge o gra fii Fi zy cz nej Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go,
a po tem prze j œcio wo  po zo sta wa³a na eta cie st. wyk³ado w cy. Pro wa dzi³a za jê -
cia z geo mor fo lo gii, przez kró t ki czas, mia³a rów nie¿ æwi cze nia z hy dro gra fii
i go spo dar ki wod nej na Uni wer sy te cie £ódz kim. W 1963 r. ha bi li to wa³a siê
na pod sta wie roz pra wy Rze Ÿ ba pó³nocno -ws chod nie go ob rze ¿e nia Gór Œwiê to -
krzy skich i zo sta³a powo³ana na sta no wi sko do cen ta. W roku 1974 uzy ska³a
tytu³ pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

DZIA£AL NOŒÆ NA UKO WA

Zain tere so wa nia na uko we Pro fe sor Ce cy lii Rad³owskiej kon cen tro wa³y siê
na ba da niu ge ne zy i ewo lu cji rze Ÿ by oraz na wspó³cze s nych prze mia nach rze Ÿ by.

W la tach pra cy na Uni wer sy te cie £ódz kim za po zna wa³a siê bli ¿ej z za -
gad nie nia mi geo mor fo lo gii pery gla cja l nej, co zna laz³o swój wy raz w pra cy
do kto r skiej o mo r fo lo gii do li ny Pro s ny. Za sto so wa³a kry te rium pery gla cja l ne 
dla oz na cze nia wie ku ta ra sów i wy ja œ nia niu ewo lu cji fo r my do lin nej. Za pra -
cê do ktorsk¹ i ca³okszta³t dzia³al no œci na Uni wer sy te cie £ódz kim otrzy ma³a
na gro dê naukow¹.

Po prze j œciu na Uni we r sy tet Wa r sza wski w³¹czy³a siê do ba dañ nad map¹ 
geo mor fo lo giczn¹ Pol ski, pro wa dzo nych z ini cja ty wy In sty tu tu Ge o gra fii
PAN. Ska r to wa³a przesz³o 1500 km2 na te re nie Gór Œwiê to krzy skich. W 1958 r.
przy zna no pro fe sor C. Rad³owskiej, na gro dê na ukow¹ PAN za wy ni ki ba dañ
na ob sza rze ob jê tym ar ku szem So lec San do mie r ski.

Ka r tuj¹c pó³noc no- za chod nie ob rze ¿e nie Gór Œwiê to krzy skich zbie ra³a
rów no cze œ nie ma te ria³y do pra cy habi lita cy j nej. Pierwsz¹ kon ce pcjê ujê cia roz -
wo ju rze Ÿ by tego ob sza ru przed sta wi³a w 1957 r. na do ro cz nej se sji IG PAN.
Po stê py ba dañ re fe ro wa³a  na po sie dze niach na uko wych Ka te dry Ge o gra fii Fi -
zy cz nej Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, na po sie dze niach Za k³adu Geo mor fo lo -
gii PAN w Kra ko wie i na zja z dach Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go. 

Ba da nia na ob sza rze sta rych gór i wy ¿yn zbli ¿a³y Pro fe sor Rad³owsk¹ do
pro ble ma ty ki paleo morfo logi cz nej. W roz wa ¿a niach nad roz wo jem rze Ÿ by wy -
su wa siê na pie r wszy plan za gad nie nie po wie rz ch ni zrów nañ wy two rzo nych
w ró ¿ nych wa run kach kli ma ty cz nych. Wy ja œ nie nie ty pów ge ne ty cz nych po -
zio mów zrów nañ i ich roli mor folo gi cz nej w dzi sie j szej rze Ÿ bie po wie rz ch ni
sta³o siê g³ów nym przed mio tem pra cy na uko wej prof. Rad³owskiej.

Stu dia te re no we uzu pe³nio ne przez ma te ria³y wie r t ni cze In sty tu tu Geo -
logi cz ne go uja w ni³y rów nie¿ ist nie nie pe w nych roz bie ¿ no œci miê dzy rzeŸb¹
wspó³czesn¹ a rzeŸb¹ ko paln¹, ukryt¹ pod osa da mi lo dow co wy mi, w któ rej
wy stê puj¹ bar dzo g³êbo kie do li ny bêd¹ce dzie³em ero zji in ter gla cjal nej.
Stwier dze nie to by³o nie zgod ne z g³ów nym pogl¹dem o ma ksy ma l nym roz -
ciê ciu pod³o¿a ska l ne go w cza sach przed lodo w co wych. Zna laz³o jed nak po -
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twier dze nie w ba da niach przed sta wio nych na VI Miê dzy naro do wym Kon -
gre sie INQUA w Wa r sza wie.

Problem les sów i mor fo ge ne zê nie któ rych do lin omó wi³a w ki l ku od dziel -
nych no ta t kach wy dru ko wa nych w „Przegl¹dzie Geo gra fi cz nym” (W spra wie 
les su na miê dzy rze czu Ka mien nej i Krê pian ki, Z ba dañ nad mo r fo ge nez¹ do li -
ny Krê pian ki i I³¿an ki, Z pa leo mor folo gii do li ny Zwo le ñ ki).

Pro fe sor C. Rad³owska ucze st ni czy³a rów nie¿ w ba da niach kom p le kso -
wych pro wa dzo nych przez Ka te drê Ge o gra fii Fi zy cz nej pod kie run kiem prof. 
dr Je rze go Kon dra c kie go na te re nie po wia tu pi ñ czo wskie go. Wy ko na³a mapê
geo mor fo lo giczn¹ oko lic Pi ñ czo wa i przy go to wa³a do niej ob ja œ nie nie te ksto -
we wy ja œ niaj¹ce roz wój rze Ÿ by (Z geo mor fo lo gii oko lic Pi ñ czo wa).

Pro fe sor C. Rad³owska za j mo wa³a siê rów nie¿ rzeŸb¹ gla cjaln¹ i gla cjo -
flu wialn¹ (On the pro ble ma tics of eskers; Uwa gi o de gla cja cji za chod niej
czê œci Gór Œwiê to krzy skich (w oko li cach Chê cin) – wspó l nie z E. My ciel -
sk¹-Do w gia³³o). Stwier dzo no, ¿e w za chod niej czê œci Gór Œwiê to krzy skich
prze trwa³y do dziœ fo r my zwi¹zane z eta pow¹ de gla cjacj¹ gór. S¹ to ta ra sy ke -
mo we na zbo czach pod³u¿ nych ob ni ¿eñ do lin nych oraz fo r my szcze li no we
typu ozów i ke mów wy stê puj¹ce w ich dnach. 

By³a wspó³au to rem opra co wañ: Wspó³cze s ne pro ce sy de nu da cyj ne w Gó -
rach Œwiê to krzy skich (wspó l nie z M. Bo ga c kim, E. My cielsk¹-Do w gia³³o) oraz  
Wspó³cze s ne prze mia ny rze Ÿ by Pol ski po³udnio wo- ws chod niej – kon ce pcje
opra co wa nia (wspó l nie z M. Bo ga c kim i  M. Zgo rze l skim). By³y to ba da nia ze -
spo³owe rea li zo wa ne przez spe cja li stów z ró ¿ nych oœro d ków  naukowych
w Pol sce, czê œcio wo w ra mach pro ble mu miê dzyre sorto we go „Prze mia ny œro -
do wi ska geo gra ficz ne go Pol ski” (w la tach 1981–1985 MR-I-25, od 1986,
III CPBP-03-13), któ ry ko or dy no wa³ pro fe sor L. Star kel. G³ów nym ce lem tych
ba dañ by³o roz po zna nie i oce na kie run ku zmian rze Ÿ by w na wi¹za niu do ge ne -
zy form, ich cech lito lo gi cz nych i u¿y t ko wa nia zie mi. Stu dia te mia³y zna cze nie 
za rów no po zna w cze jak i pra kty cz ne. Pro ces sta³ siê ele men tem klu czo wym
w a na li zie rze Ÿ by. Pro wa dzi³o to do od ró ¿ nie nia  form aktu a l nie ¿y wych od
form bie r nych wy two rzo nych w in nych wa run kach morfo klima ty cz nych. 

W pó Ÿ nie j szych la tach ucz nio wie i wspó³pra co w ni cy pro fe sor C. Rad -
³owskiej po sze rzy li zain tere so wa nie na inne ob sza ry i stre fy morfo klima ty cz -
ne (ar ktyczn¹ i sub ar ktyczn¹, such¹, pó³such¹ i tro pi kaln¹) oraz wy so kie
góry. Od zie dzi czo ne po po prze dnich epo kach morfo gene ty cz nych ukszta³to -
wa nie te re nu jest wspó³cze œ nie prze ob ra ¿a ne przez dwie, ró ¿ ni¹ce siê istot¹
dzia³ania, ka te go rie pro ce sów w³aœci wych z jed nej stro ny dla sy ste mu che mi -
cz ne go, a z dru giej, dla sy ste mu fi zy cz ne go mo de lo wa nia rzeŸby. 

W ra mach sy ste mu de nu da cji che mi cz nej mo ¿ na wy od rê b niæ pod sy stem
gle bo wy, re pre zen towa ny przez pro ce sy ³ugo wa nia – za kwa sza nie i pod sy -
stem ska l ny, re pre zen towa ny przez g³êbo kie kr¹¿e nie wody i zja wi ska kra so -
we. W ra mach sy ste mu de nu da cji fi zy cz nej mo ¿ na wy ró ¿ niæ: pod sy stem
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wierz chowi nowo- stoko wy, re pre zen towa ny przez pro ce sy sp³uki wa nia roz -
pro szo ne go i skon cen trowa ne go, pro ce sy eo li cz ne oraz przez ru chy gra wita -
cy j ne; pod sy stem den do lin i zag³êbieñ, re pre zen towa ny przez pro ce sy flu -
wia l ne i li mni cz ne, przez prze ja wy aku mula cy j nej dzia³al no œci uprze d nio wy -
mie nio nych pro ce sów sp³uki wa nia oraz ru chów gra wita cy j nych.

DZIA£AL NOŒÆ DY DA KTY CZ NA

Pro fe sor Ce cy lia Rad³owska zor ga ni zo wa³a na Uni wer sy te cie Wa r sza w -
skim Zak³ad Geo mor fo lo gii i kie ro wa³a nim w la tach 1964-1983, a¿ do mo -
men tu prze j œcia na eme ry tu rê w 1983 r. By³a zna nym i ce nio nym spe cja list¹ w
dzie dzi nie geo mor fo lo gii. W za kre sie tej dys cy p li ny pro wa dzi³a wyk³ady
z geo mor fo lo gii ogó l nej, z geo mor fo lo gii Pol ski i pro ble mów geo mor fo lo gii.
Pro wa dzi³a se mi na rium ma gi ste r skie i opie ko wa³a siê grup¹ ma gi stran tów spe -
cja li zuj¹cych siê w geo mor fo lo gii. Pro wa dzi³a rów nie¿ pra kty ki wa ka cy j ne
w ró ¿ nych re gio nach Pol ski. W la tach 1970–1976 kie ro wa³a pie r wszym Stu dium 
Do kto ran c kim w In sty tu cie Ge o gra fii Uni wer sy te tu  Warszawskiego. Wy pro mo -
wa³a kil ku dzie siê ciu ma gi strów – geo mor fo lo gów ge o gra fów, by³a pro mo to rem
piê ciu prac do kto r skich. Je den z  do kto rów uzy ska³ pó Ÿ niej tytu³ pro fe so ra.

Za jê cia dy da kty cz ne pro wa dzo ne przez pro fe sor C. Rad³owsk¹ cie szy³y
siê uz na niem u stu den tów i do kto ran tów. Pro fe sor  by³a prze ko na na, ¿e rea li -
zo wa ny pro gram z geo mor fo lo gii wy ma ga mo dy fi ka cji, uzu pe³nieñ mery to -
ry cz nych i uw z glêd nie nia no wych po stu la tów ba da w czych wy ni kaj¹cych za -
rów no z sa me go roz wo ju na uki jak i po trzeb uty li ta r nych. 

Wspó³cze s na geo mor fo lo gia zajê³a siê ba da nia mi œro do wi ska cz³owie ka.
W zwi¹zku z tym zmie ni³ siê jej g³ówny akcent ba da w czy. Roz wi¹zy wa nie
pod sta wo wych pro ble mów do ko nu je siê z po zy cji geo mor fo lo gii dy na mi cz nej, 
a nie paleo geo grafi cz nej. Pro ces sta³ siê ele men tem klu czo wym we wspó³cze s -
nej ana li zie rze Ÿ by. Po zna nie przy czyn i ca³ego me cha ni z mu dzia³ania pro ce su
umo ¿ li wia re kon stru kcjê zda rzeñ mi nio nych, pro wa dzi do wy ja œ nie nia form
rze Ÿ by, a rów no cze œ nie stwa rza przes³anki do pro gno zo wa nia ten den cji zmian.
Taki tok ro zu mo wa nia opa r ty jest na za sa dzie aktu a li z mu i te o rii in du kcy j nej.
Drog¹ szcze gó³owej ana li zy prze cho dzi siê do uja w nie nia praw i pra wid³owo œci.

Da w ne po dej œcie od ba dañ fo r my do ba dañ pro ce su sta³o siê nie aktu a l ne.
W li te ra tu rze œwia to wej ob ser wo wa no wy ra Ÿ ne prze j œcie do se k wen cji – od
pro ce su do fo r my. By³o to s³usz ne i nie zbêd ne w ba da niach nad dy na mik¹ rze Ÿ -
by. Ró ¿ ne pro ce sy mog¹ spo wo do waæ fo r my o po do bnym wygl¹dzie, a wiêc
sam wygl¹d fo r my mo¿e za wo dziæ i nie in fo r mo waæ o pro ce sie w³aœci wym.

Nowe pod rê cz ni ki z geo mor fo lo gii, wed³ug C. Rad³owskiej,  by³y ju¿
w³aœci wie pra ca mi z geo mor fo lo gii dy na mi cz nej. Pre fe ro wa no te o riê in du k -
cyjn¹, któ ra pro wa dzi³a do roz wi¹zy wa nia pro ble mu po przez po stê po wa nie
ana li ty cz ne. Kry ty ko wa no te o riê de du kcyjn¹, któ ra czê sto wy ja œ nia³a rze Ÿ bê
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wed³ug przy jê te go sche ma tu. St¹d po zy cja inte le ktua l na ba da cza mog³a siê
zna leŸæ przed po zycj¹ przy ro dy.

Pro fe sor C. Rad³owska uwa ¿a³a, ¿e uw z glêd niaj¹c aktu a l ne tren dy we
wspó³cze s nej geo mor fo lo gii na le ¿a³oby przy re a li za cji pro gra mu wyk³adów
roz bu do wy waæ za gad nie nia dy na mi ki pro ce sów i ich uwa run ko wañ. Ce lo -
wym jest ta k ¿e sze r sze uw z glêd nie nie pro ble mu ana li zy ja ko œcio wej i ilo œcio -
wej w geo mor fo lo gii oraz mo de lu, jako dro gi do uœci œle nia wy ni ków ba dañ.
Do ty ka to rów no cze œ nie spra wy ko nie cz no œci zbli ¿e nia stu den ta do wa r szta tu 
pra cy na uko wej i ze j œcie z po zy cji wer ba li z mu na wyk³adach.

Ce cy lia Rad³owska nie ty l ko uczy³a, ale i wy cho wy wa³a. Jej po wa ¿ ne
tra kto wa nie obo wi¹zków, du¿e wy ma ga nia, g³êbo ka ku l tu ra i po czu cie hu -
mo ru, bu dzi³y sza cu nek. W uz na niu osi¹gniêæ na uko wych i dydakty czno-wy -
chowa w czych wie lo kro t nie wy ró ¿ nio na by³a na gro da mi Re kto ra i Mi ni stra
oraz od zna cze nia mi pa ñ stwo wy mi.

Pro fe sor Ce cy lia Rad³owska zmar³a  15 li sto pa da  1990 r. w  £odzi.

Mi ros³aw Bo ga cki

WY BRA NE PU B LI KA CJE CE CY LII RAD£OWSKIEJ

1952, Mo r fo lo gia do li ny Pro s ny. Spra wo z da nie z czyn no œci i po sie dzeñ £ódz kie go To -
wa rzy stwa Na uko we go w 1952 r.

1953, Su ro w ce mi ne ra l ne woj. £ódz kie go, Pra ce do u¿y t ku s³u¿ bo we go, £ódŸ.
1954, Wia do mo œci z ge o gra fii Pol ski, Na uka o Pol sce i œwie cie wspó³cze s nym, PWSZ,

Wa r sza wa.
1957, S³ow nik Ge o gra fii Tu ry sty cz nej – woj. £ódz kie, Wa r sza wa.
1957,  Z ba dañ nad mo r fo ge nez¹ do li ny Krê pian ki i I³¿an ki, Przegl. Ge ogr., T. XXIX, z. 2.
1960, Bi b lio gra fia i re jestr map oraz ma te ria³ów karto gra fi cz nych z za kre su geo mor fo -

lo gii Pol ski (XX wiek). KPZK PAN (wspó³au tor).
1960, W spra wie les su na miê dzy rze czu Ka mien nej i Krê pian ki, Przegl. Ge ogr., T. XXXII, 

z. 3.
1960, Z pa leo mor folo gii do li ny Zwo le ñ ki, Przegl. Ge ogr., T. XXXII, z. 4.
1963, Rze Ÿ ba pó³nocno -ws chod nie go ob rze ¿e nia Gór Œwiê to krzy skich, IG PAN, Pra ce

Ge ogr., Nr 38 WG.
1966,  Z geo mor fo lo gii oko lic Pi ñ czo wa, IG PAN, Pra ce Ge ogr., Nr 47, Wa r sza wa.
1967,  Cha ra kte ry styka geomo rfolo gi cz na Gór Œwiê to krzy skich, Pro ble my Zago spoda -

ro wa nia Ziem Gó r skich, z. 4 (17).
1967, Ele men ty rze Ÿ by pod czwar torzê do wej w Gó rach Œwiê to krzy skich, Przegl. Ge ogr.,

T. XXXIX, z. 3.
1968, On the morp ho ge ne sis of Eu ro pe an Hi g hlands ba sed on the field stu dies in the

Holy Cross Mo un ta ins, Ge ogr. Po lo ni ca, z. 14.
1969, Re da k cja. In fo r ma tor o stu diach, Wyd. Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.
1969, On the pro ble ma tics of eskers, Ge ogr., Po lo ni ca, z. 16.
1970, Ele men ty rze Ÿ by pod czwar torzê do wej w Gó rach Œwiê to krzy skich. Pra ce i Stu dia

IGUW – re fe rat na III Pol sko - Cze skim Se mi na rium Geo gra fi cz nym.
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1970, Mor fote kto ni ka w roz wa ¿a niach nad roz wo jem rze Ÿ by, Przegl. Ge ogr., t. XLII, z. 3.
1971, Re da k cja. In fo r ma tor o stu diach geo gra fi cz nych, wyd. II.
1971, Mor fo ge ne za a pe do ge ne za, Przegl. Ge ogr., t. XLIII, z. 4.
1972, Uwa gi o de gla cja cji za chod niej czê œci Gór Œwiê to krzy skich (w oko li cach Chê cin),

Przegl. Ge ogr., t. XLIV, z. 4 (wspó l nie z E. My cielsk¹-Do w gia³³o).
1972, Wspó³cze s ne pro ce sy de nu da cyj ne w Gó rach Œwiê to krzy skich, Pro ble my Zago -

spoda ro wa nia Ziem Gó r skich (wspó l nie z M. Bo ga c kim, E. My cielsk¹-Do w gia³³o).
1976, Geo mor fo lo gia sto so wa na, Ge o gra fia w szko le, nr 5.
1982, Z pro ble ma ty ki ba dañ nad wspó³cze s ny mi prze mia na mi rze Ÿ by w Pol sce, Acta

Uni ver si ta tis Ca ro li nae. Geo gra p hi ca, No. 2.
1990, Wspó³cze s ne prze mia ny rze Ÿ by – Kon ce p cja opra co wa nia (wspó l nie z M. Bo ga c kim,

M. Zgo rze l skim) [w:] Wspó³cze s ne prze mia ny rze Ÿ by Pol ski po³udnio wo- ws chod -
niej, Opr. zbio ro we pod red. M. Bo ga c kie go, Pra ce Ge ogr., IGiPZ PAN, nr 153.

Sum ma ry

Ce cy lia Rad³owska was born on 28 June 1913, in £ódŸ. She re ce i ved the
scho ol- le a ving cer ti fi ca te in 1931 and she be gan the ge o gra p hic stu dies at the Uni ve r si ty
of Wa r saw which she fi nal ly fi ni s hed at the Ja giel lo nian Uni ve r si ty in 1937. Her master’s
the sis was en ti t led Evo lu tion in af fo re sta tion and chan ges in ara b le lands in Ku y a via and
the Gre a ter Po land from the end of the 18th cen tu ry till the be gin ning of the 20th cen tu ry.

In 1945–1955 she wor ked at the Uni ve r si ty of £ódŸ whe re she ob ta i ned the ti t le of
a do ctor for her dis se r ta tion Mor p ho lo gy of the Pro s na ri ver val ley. At the end of 1956
she mo ved to the Uni ve r si ty of Wa r saw whe re in 1963 she ob ta i ned ha bi li ta tion on the
ba sis of her dis se r ta tion The re lief of the Nort h -e a stern edge of the Œwiê to krzy skie
Mo un ta ins . She was as si g ned for a do cent and for an as so cia ted pro fes sor in 1974. Sin ce
1959 she was the se c re ta ry in the Com mis sion on Physi o grap hi cal Re se arch of the
Committee for Spatial Planning of Poland at the Polish Academy of Sciences.

Pro fes sor C. Rad³owska de di ca ted he r self to the is su es of the pe ri gla cial
geo  morp ho lo gy, of paleo geomo rpho lo gy in the old mo un ta ins and up lands are as, and of
gla cial and gla cio flu vial re lief. In the Wa r saw cen tre she ini tia ted pre cu r so ry re se arch on
the dynamic geomorphology.

At the Uni ve r si ty of Wa r saw pro fes sor Ce cy lia Rad³owska or ga ni zed the De pa r t ment
of Geo morp ho lo gy which she ran from 1964 un til her re ti re ment in 1983. She was
a we ll-known and va lu ed spe cia list on geo morp ho lo gy. In 1970–1976 she ran the
Do cto ral Stu dies at the Fa cu l ty of Ge o gra p hy of the Uni ve r si ty of Wa r saw. She pro mo ted
se ve ral do zen ma sters geographers geomorphologists  and five doctors.

Her le c tu res and se mi nars were hi g hly ap pre cia ted by stu dents and do cto ra tes as she
not only ta ught but she also nu r tu red. She was re spe c ted for her se rio us at ti tu de to ward
du ties, her se ve re de mands, her ex cel lent man ners, and her sen se of hu mo ur. In
re co g ni tion of her scien ti fic and di da c tic achie ve ments, she was many ti mes ho no u red
with the Rector’s and the Minister’s awards and with national decorations.

Pro fes sor Ce cy lia Rad³owska died on 15 No ve m ber 1990, in £ódŸ.

Mi ros³aw Bo ga cki, 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 Warszawa
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