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1921–1977

Roz po czy naj¹c pra cê na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim w 1950 r. Lech Ra ta j -
ski mia³ uko ñ czo ne stu dia geo gra fi cz ne na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim
(1946–1950) oraz dwa lata stu diów w kra ko wskiej Aka de mii Sztuk Piê k -
nych (1945–1947). Jego do ro b kiem na uko wym by³o 6 map pod rê cz nych
opub li ko wa nych w Wyda w ni c twie Glob w Kra ko wie w 1948 r. oraz mapa
tu ry sty cz na. Pra cê roz pocz¹³ jako asy stent w Zak³ad zie Antro poge o gra fii
Insty tu tu Geo gra ficz ne go UW. Z Uni wer sy te tem i z gma chem przy Kra kow -
skim Przed mie œciu 30 po zo sta³ zwi¹zany za wo do wo do ko ñ ca ¿y cia przez
na stê p ne 27 lat.

Uro dzi³ siê w Ra wie Ma zo wie c kiej 26 kwie t nia 1921 r. Oj ciec by³ na -
uczy cie lem gi mna zja l nym i czê sto zmie nia³ mie j s ce za mie sz ka nia. L. Ra ta j -
ski uczy³ siê w Ra dzy niu Pod la skim i Lu ba r to wie a ma tu rê uzy ska³ w li ce um
matema tyczno- przyrod ni czym w £om¿y. W cza sie wo j ny pra co wa³ jako na -
uczy ciel i do ry w czo jako urzêd nik. W roku szko l nym 1941/1942 by³ ucz niem
szko³y im. Wa wel be r ga i Ro twan da w Wa r sza wie. Na le ¿a³ do Ar mii Krajo -
wej, ucze st ni czy³ w akcjach dywe r sy j nych i sa bo ta ¿o wych, za co zo sta³ od -
zna czo ny Krzy ¿em Wa le cz nych w 1949 r.

Po za ko ñ cze niu wo j ny za pi sa³ siê na stu dia w Aka de mii Sztuk Piê k nych
w Kra ko wie, jed na k ¿e je prze rwa³ po zo staj¹c na stu diach geo gra fi cz nych na
Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim. Ma gi ste rium uzy ska³ na pod sta wie pra cy Za -
gad nie nia gene ra li za cji pro ble mów antro polo gi cz nych na przyk³ad zie Ame -
ry ki Po³ud nio wej na pi sa nej pod kie run kiem prof. J. Sza fla r skie go.

Zgod nie ze swo i mi zain tere sowa nia mi od lu te go 1950 do 1963 roku pra -
co wa³ w Ka te drze Ge o gra fii Re gio na l nej In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer -
sy te tu War sza wskie go, gdzie w la tach 1959–1962 by³ kie ro w ni kiem Pra co -
w ni Afry kani sty cz nej.

W 1962 roku do kto ry zo wa³ siê u prof. S. Lesz czy c kie go na pod sta wie
pra cy Pol ski do ro bek w dzie dzi nie ka r to gra fii eko no mi cz nej w la tach
1900–1958. Roz pra wa uka za³a siê w 1965 r. pod nie co zmie nio nym tytu³em
jako 49 nu mer „Prac Geo gra fi cz nych” In sty tu tu Ge o gra fii PAN. Po uzy ska -
niu do kto ra tu zo sta³ na dwa lata kie ro w ni kiem Pra co w ni Kar to gra ficz nej
IG PAN. W grud niu 1964 r. zo sta³ pra co w ni kiem Ka te dry Ka r to gra fii Uni -
wer sy te tu Wa r sza wskie go. By³a to de cy zja pro fe so ra S. Lesz czy c kie go,



wów czas dy re kto ra obu in sty tu tów ge o gra fii: Pol skiej Aka de mii Nauk i Uni -
wer sy te tu Wa r sza wskie go, gdy¿ or ga ni za tor i doty ch cza so wy kie ro w nik Ka -
te dry Ka r to gra fii prof. S. Pie t kie wicz (1894–1986) ko ñ czy³ 70 lat i nie móg³
pe³niæ fun kcji kierow ni czej. Wpra w dzie L. Ra ta j ski nie by³ je sz cze sa mo dziel -
nym pra co w ni kiem na uko wym, ale pra cê ha bi li ta cyjn¹ mia³ na uko ñ cze niu.
Sto pieñ do kto ra habi lito wa ne go, a wiêc i upra w nie nia do kie ro wa nia Ka tedr¹
uzy ska³ w 1966 r. na pod sta wie roz pra wy Mapy prze mys³u, ich w³aœci wo œci
me to dy cz ne i kar tome try cz ne, opub li ko wa nej jako nr 56 „Prac Geo gra fi cz -
nych IG PAN”. No mi na cjê na sta no wi sko kie ro w ni ka Ka te dry otrzy ma³
1 grud nia 1967 r.1 No mi na cja ta za mknê³a pie r wszy, bar dzo akty w ny okres
dzia³al no œci na uko wej i dy da kty cz nej L. Ra ta j skie go, w któ rym skry sta li zo -
wa³y siê jego zain tere so wa nia ba da w cze. A by³y one doœæ sze ro kie.

Pie r wsze stu dia od by wa³ w ucze l ni ar ty sty cz nej. Niew¹tpli wie mia³ wy -
bi t ne uz do l nie nia ar ty sty cz ne, któ rych wpra w dzie nie roz win¹³, ale prze ka za³
sy no wi – S³awo mi ro wi, obe c nie pro fe so ro wi ASP w Wa r sza wie. Zdo l no œci te 
i wie dzê z dwóch lat stu diów wy ko rzy sty wa³ jako ka r to graf i dy da ktyk. Na
mapê pa trzy³ nie ty l ko okiem ge o gra fa, ale i oce nia³ j¹ jako wy twór pla sty cz -
ny. Pro wa dzi³ bar dzo cie ka we za jê cia ry sun ko we ze stu den ta mi spe cja li za cji
kar to gra ficz nej. Do pie r wszych ro cz ni ków mie siê cz ni ka „Po znaj Œwiat”,
uka zuj¹cego siê od 1948 r. w Kra ko wie, pro je kto wa³ ok³adki i re da go wa³
mapy. Zna ne s¹ jego bar dzo uda ne ka ry ka tu ry prof. S. Pie t kie wi cza
i dr B. Wi ni da, ry so wa ne za pe w ne w la tach piê æ dzie si¹tych. 

Niew¹tpli wie to zdo l no œci ry sun ko we i zain tere so wa nie ge o gra fi¹ by³y
oko licz no œcia mi sty mu luj¹cymi opra co wa nie w ko ñ cu lat czter dzie s tych
wspo mnia nych ju¿ map pod rê cz nych. By³y to czte ry mapy fi zy cz ne, admi ni -
stra cyj na, jed na go spo da r cza oraz mapa tu ry sty cz na. God ne po dzi wu – szcze -
gó l nie w cza sach ostrej cen zu ry, bo na pocz¹tku lat piê æ dzie si¹tych – by³o
pod jê cie, przez L. Ra ta j skie go wspó l nie z B. Wi ni dem, opra co wa nia Pod rê -
cz ne go at la su œwia ta. At las, któ re go wy da wa nie prze wi dy wa no na ki l ka lat,
osta te cz nie uka za³ siê w la tach 1954–1961, w piê ciu ze szy tach za wie raj¹cych
nie mal 150 map, nie ty l ko ogólno geogra fi cz nych, ale i go spo da r czych. W³aœ -
nie zain tere so wa nie ma pa mi go spo dar czy mi jest ry sem chara ktery sty cz nym
dzia³al no œci na uko wej L. Ra ta j skie go. W cza sach, gdy g³ów nym nu r tem zain -
tere so wa nia ka r to gra fów by³a mapa ogól nogeo grafi cz na L. Ra ta j ski skie ro -
wa³ swoj¹ uwa gê na mapy te ma ty cz ne, a szcze gó l nie go spo da r cze. Zna j du je
to od bi cie w ma pach wspo mnia ne go at la su, w ma pach opub li ko wa nych w la -
tach 1954–1962 w PPWK (go spo da r cza Pol ski, eu ro pe j skich kra jów de mo -
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1 W dwa lata po ob jê ciu przez L. Ra ta j skie go Ka te dry, po „wy da rze niach ma r co wych ‘68”
nast¹pi³y w 1969 r. zmia ny orga niza cy j ne na Uni wer sy te cie i na Wy dzia le Bio lo gii i Nauk
o Zie mi. Wyod rê b nio no In sty tut Ge o gra fii, choæ na dal w stru ktu rze Wy dzia³u, a jego jed no stka -
mi orga niza cyj ny mi zo sta³y zak³ady, wœród nich Zak³ad Ka r to gra fii. Ka te drê przy wró co no
wraz z powo³aniem Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych we wrze œ niu 1977 r.



kra cji lu do wej, Eu ro py i œwia ta) oraz w obu pra cach na sto pieñ. Za mie sz czo -
na w „Pol skim Przegl¹dzie Kar to gra ficz nym” bi b lio gra fia map i at la sów, bez
map za³¹czni ko wych i te ksto wych, obe j mu je 30 po zy cji, ko ñ czy siê na roku
1962. Od tego cza su L. Ra ta j ski spe cja li zo wa³ siê w ma pach za³¹czni ko wych
m.in. ency klope dy cz nych. W 13-to mo wej Wie l kiej En cy klo pe dii Po wszech -
nej PWN wy da wanej w la tach 1962–1970 za mie œci³ ponad 100 map go spo dar -
czych po szcze gó l nych pañstw. Sza cu je siê, ¿e wy ko na³ ich oko³o 600 do ró ¿ -
nych wy da w nictw.

Jako ge o graf re gio na l ny, w kró t kim cza sie sta³ siê eks per tem w dzie dzi -
nie na zew ni c twa geo gra ficz ne go. Bra³ czyn ny udzia³ w pra cach powo³anej
w 1951 r. Ko mi sji Nazw Geo gra fi cz nych PTG prze jê tej w 1953 r. przez In sty -
tut Ge o gra fii PAN, któ ra dzia³a³a da lej pod nazw¹ Ko mi sji Usta la nia Nazw
Geo gra fi cz nych. Su kce sy w nie pu b li ku je wów czas w „Biu le ty nie Geo gra fi cz -
nym” wy ka zy nazw geo gra fi cz nych, aby w 1959 wy daæ wspó l nie z Ja nin¹
Sze w czyk i Prze mys³awem Zwo li ñ skim ko m pen dium Pol skie na zew ni c two
geo gra fi cz ne œwia ta. 

Lech Ra ta j ski zo sta³ kie ro w ni kiem Ka te dry Ka r to gra fii w grud niu 1967 r.,
ale pra kty cz nie kie ro wa³ ni¹ od chwi li prze j œcia na eme ry tu rê prof. S. Pie t kie -
wi cza. Ku ra to rem Ka te dry by³ w tym cza sie prof. J. Kon dra cki, któ ry nie in -
ge ro wa³ w de cy zje nie for mal ne go kie ro w ni ka. W chwi li ob jê cia fun kcji kie -
ro w ni ka w Ka te drze pra co wa³o 7 osób. Byli to w wiê kszo œci m³odzi ma gi s -
trzy po stu diach geo gra fi cz nych i spe cja li za cji kar to gra ficz nej. Jak po la tach
wspo mi na³ L. Ra ta j ski, pro fe sor S. Le sz czy cki w roz mo wie o przysz³oœci Ka -
te dry da³ mu woln¹ rêkê w do bo rze wspó³pra co w ni ków. L. Ra ta j ski przej¹³
Ka te drê „z do bro dzie j stwem in we nta rza” nie wpro wa dzaj¹c ¿ad nych rewo lu -
cy j nych zmian, ale po³o¿y³ na cisk na roz wój ka dry pro po nuj¹c, a pó Ÿ niej sta -
no w czo eg ze k wuj¹c przy go to wa nie prac do kto r skich. Pie r wszym do kto rem
L. Ra ta j skie go by³ J. Pas³awski (1973), na stê p nie B. Ho ro dy ski (1974),
W. Ostro wski (1976) i G. Bo na to wski (1977). Pra ca  doktorska J. Si w ka, ob ro -
nio na w 1982 roku rów nie¿ po wsta³a z in spi ra cji L. Ra ta j skie go. Ponad to
przyj¹³ do pra cy oso by, któ re w ró ¿ ny spo sób ukszta³towa³y ob li cze dzi sie j -
szej Ka te dry, m.in. dr. W. Gry go ren kê (w 1973), mgr. K. Kos sobu dz kie go
(1968), mgr. J. Si w ka (1974) i mgr. P. Ko wa l skie go (1976).

Lech Ra ta j ski d¹¿y³ do stwo rze nia si l ne go ze spo³u nauko wo-dy dakty -
czne go o li cz nych kon ta ktach miê dzyna ro do wych. Ob jê cie Ka te dry przy -
pad³o na okres zwiê kszo ne go zain tere so wa nia ka r to gra fów aspe kta mi teo -
rety cz ny mi na szej dys cy p li ny. By³y to oko li cz no œci sprzy jaj¹ce, któ re L. Ra -
ta j ski zna ko mi cie wy ko rzy sta³. Ogro m ne do œwia d cze nie pra kty cz ne w za kre -
sie re da go wa nia map by³o bar dzo dobr¹ pod staw¹ dla roz wa ¿añ teo re ty cz -
nych, zaœ m³ody ze spó³ stwa rza³ wa run ki i nad zie jê na cie ka we i am bi t ne pra -
ce badawcze.
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Wy da je siê, ¿e na tu raln¹ kon se k wencj¹ zain te re so wañ L. Ra ta j skie go
ma pa mi go spo dar czy mi by³o opra co wa nie mo de lu me tod karto gra fi cz nych
oraz kon ce pcji progów generalizacyjnych.

Za rys mo de lu me tod karto gra fi cz nych zna laz³ siê w roz pra wie habi lita -
cy j nej, a w nie co zmie nio nej, i osta te cz nej fo r mie w pod rê cz ni ku Me to dy ka
ka r to gra fii spo³eczno -go spoda r czej. Do wo dzi on, ¿e L. Ra ta j ski w du ¿ej mie -
rze „my œla³ gra fi cz nie”, gdy¿ mo del jest gra fi cz nie uporz¹dko wa nym za pi -
sem zna nych z li te ra tu ry w³aœci wo œci me tod pre zen ta cji. Jest on na dal pod -
staw¹ kla sy fi ka cji i oma wia nia w³aœci wo œci me tod pre zen ta cji. Wpra w dzie
po z gór¹ 30 la tach do strze ga my jego nie do sta t ki wy ni kaj¹ce z po stê pu na uki,
ale brak jest pro po zy cji, któ ra mog³aby go zast¹piæ.

Kon ce p cja pro gów gene rali zacy j nych zo sta³a przed sta wio na w 1967 r.
pod czas Kon fe ren cji Miê dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej w  Amster -
damie, a rok pó Ÿ niej na I Ogól no po l skiej Kon fe ren cji Kar to gra ficz nej w Lu b -
li nie. Wi¹¿e ona zmia nê me tod karto gra fi cz nych wy ni kaj¹c¹ z ko nie cz no œci
gene ra li za cji ze zmian¹ po je mno œci mapy. Obe c nie uwa ¿a na jest za je den
z kla sy cz nych mo de li gene ra li za cji.

W nu r cie teo re ty cz nych ba dañ karto gra fi cz nych ko ñ ca lat sze œ æ dzie -
si¹tych, ¿ywy by³ pro blem stan da ry za cji zna ków. Choæ by³o ja s ne, ¿e wo bec
zró¿ ni co wa nia te ma ty ki pre zen to wa nej na ma pach pe³na stan da ry za cja jest
nie mo ¿ li wa, to po dej mo wa no ana li zy i pró by stan da ry za cji wy bra nych ro dza -
jów map. Powo³ywa no siê na da le ko po su niêt¹ stan da ry za cjê zna ków map
topo gra fi cz nych i przy jê te je sz cze w 1881 r. ba r wy map geo lo gi cz nych,
wska zuj¹c na mo¿ li wo œci stan da ry za cji, np. map tu ry sty cz nych czy go spo dar -
czych. Zain spi ro wa ny ksi¹¿k¹ M.K. Bo cza ro wa Os no wy tie o rii proje ktiro -
wa ni ja si stiem karto gra fi cze skich zna kow, któr¹ wni kli wie zre cen zo wa³ oraz
ro dzi mym opra co wa niem T. Wó j ci ka Pra kseo semio ty ka – za rys te o rii op ty -
mal ne go zna ku, opra co wa³ pro jekt stan da ry za cji zna ków na przegl¹do wych
ma pach go spo da r czych. Przed sta wi³ go na V Kon fe ren cji Miê dzy naro do wej
Aso cja cji Kar to gra ficz nej we W³oszech w 1970 r. Pro jekt ten opub li ko wa ny
w „In ter na tio nal Ye ar bo ok of Car to gra p hy” w 1971 r. by³ pó Ÿ niej wie lokrot -
nie cy to wa ny w pu b li ka cjach za gra ni cz nych, m.in. w pod sta wo wym wów czas
ame ry ka ñ skim pod rê cz ni ku ka r to gra fii prof. A.H. Ro bin so na i wspó³ autorów.

Z opra co wañ L. Ra ta j skie go niew¹tpli wie naj wiê kszy rozg³os zy ska³a
kon ce p cja ka r to lo gii. Zo sta³a ona opra co wa na na pod sta wie sche ma tu prze ka -
zu in fo r ma cji kar to gra ficz nej, przed sta wio ne go przez A. Kolaènego w 1968 r. 
na kon fe ren cji MAK w De lhi, a na stê p nie opub liko wa ne go w bry ty j skim
pó³ro cz ni ku „The Car to gra p hic Jo u r nal”. Jest to sche mat ilu struj¹cy przep³yw 
in fo r ma cji od „rze czy wi sto œci ka r to gra fa” po przez mapê do „rze czy wi sto œci
u¿y tko w ni ka”. L. Ra ta j ski do strzeg³ w sche ma cie ogro m ny po ten cja³ ba da w -
czy. W doœæ kró t kim cza sie prze kaz ten za ad ap to wa³ w ten spo sób, ¿e sta³ siê
on os now¹ KARTOLOGII ro zu mia nej jako sy stem ka r to gra fii teo re ty cz nej
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z pun ktu wi dze nia fun kcjo no wa nia karto grafi cz ne go prze ka zu in fo r ma cji,
a w in nym ujê ciu Au to ra jako dzie dzi na badaw czo- nau ko wa ka r to gra fii teo -
re ty cz nej. Ze bra nia „kar tolo gi cz ne”, na któ rych przed sta wia³ roz sze rzon¹
kon ce pcjê tak ro zu mia nej ka r to gra fii teo re ty cz nej odby³y siê w Zak³ad zie
wie lo kro t nie. Ucze st ni czy³em w tych bu rz li wych dys ku sjach, któ rych szef
by³ nie zast¹pio nym in spi ra to rem. S³ucha³ nas – m³odych pra co w ni ków tu¿ po 
stu diach – z uwag¹, wpro wa dza³ zmia ny i uzu pe³nie nia. Im po no wa³ nam pra -
co wi to œci¹ i syste maty cz no œci¹. Ze bra nia od by wa³y siê we wtor ki, œro dy
L. Ra ta j ski prze zna cza³ na pra cê w „Po znaj Œwiat”, a w czwa r tek przy no si³
nam do prze czy ta nia prze pi san¹ na ma szy nie now¹ wer sjê ka r to lo gii, z uw z -
glêd nie niem su ge stii wtor ko wej dys ku sji. 

Dziê ki swej pra co wi to œci i ene r gii L. Ra ta j ski stan¹³ na cze le gru py ka r -
to gra fów in te re suj¹cych siê pro ble ma mi teo rety cz ny mi, gdy w 1968 r. zo -
sta³ prze wod nicz¹cym Gru py Ro bo czej In fo r ma cji Kar to gra ficz nej
dzia³aj¹cej w ra mach MAK, któ ra po czte rech la tach dzia³al no œci zo sta³a
prze kszta³cona w Ko mi sjê Prze ka zu Karto grafi cz ne go. Swój mo del prze ka -
zu karto grafi cz ne go i kon ce pcjê ka r to lo gii przed sta wia³ wie lo kro t nie na po -
sie dze niach ko mi sji, kon fe ren cjach oraz pu b li ko wa³ w kra ju i za gra nic¹.
Naj wa¿ nie j szym mie j s cem pre zen ta cji by³a Ot ta wa, gdzie w sie r p niu 1972 r.
odby³a siê ko le j na kon fe ren cja MAK. Ka r to lo gia sta³a siê zna na i by³a dys -
ku to wa na, rów nie¿ dziê ki pu b li ka cji w „In ter na tio nal Ye ar bo ok of Car to -
gra p hy” w 1973 r. a osta t nia wer sja uka za³a siê w pie r wszym to mie „Prac
i Stu diów Geo gra fi cz nych” za wie raj¹cym ¿y cio rys, bi b lio gra fiê prac oraz
ar ty ku³ przy go to wa ny na kon fe ren cjê MAK w Mo sk wie, w któ rej ucze st ni -
czy³ w 1976 r.

O zna cze niu prac L. Ra ta j skie go i re zo nan sie, jaki wywo³ywa³y œwia d czy 
m.in. opi nia K.A. Sa li sz cze wa, ciesz¹cego siê au to ry te tem wœród ka r to gra fów 
za rów no Wscho du jak i Za cho du. W jed nej z li cz nych pu b li ka cji w pocz¹tku
lat osiem dzie si¹tych po œwiê ci³ ob sze r ny roz dzia³ pra com L. Ra ta j skie go i kie -
ro wa nej przez nie go Ko mi sji. Kry ty kuj¹c – jak pisa³ – czy sto ko mu ni ka cyjn¹
in ter pre ta cjê ka r to gra fii do strze ga³ zna cze nie prac Ko mi sji dla da l sze go roz -
wo ju ka r to gra fii. Spo t ka nia Ko mi sji (Wa r sza wa 1973, Ma dryt 1974, Lon dyn
1975, Mo sk wa 1976, Ha m burg 1977) by³y bar dzo owo c ne i jak wspo mi na³ je -
den z cz³on ków Ko mi sji i jej pó Ÿ nie j szy prze wod nicz¹cy C. Bo ard: Jego pu -
bli ka cje bêd¹ na dal in spi ro waæ po szu ki wa nia wy ja œ nieñ w dzie dzi nie prze ka zu
karto grafi cz ne go. Pra ce nad mo de lem ka r to lo gii zwró ci³y uwa gê L. Ra ta j -
skie go na pro ble ma ty kê strat, ale i zy sków w pro ce sie prze ka zu in fo r ma cji
kar to gra ficz nej. Osta t ni¹ wer sjê sche ma tu prze ka zu in fo r ma cji kar to gra ficz -
nej omó wi³ na spo t ka niu Ko mi sji Prze ka zu Karto grafi cz ne go MAK w Ha m -
bu r gu we wrze œ niu 1977 r. Uka za³a siê ona ta k ¿e w „Pol skim Przegl¹dzie
Kar to gra ficz nym”.
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Wy mie nio ne kie run ki ba dañ L. Ra ta j skie go na wza jem siê prze pla taj¹
i uzu pe³niaj¹, a niew¹tpli wie ich syn tez¹ jest idea ka r to lo gii. 

W pocz¹tku lat sie dem dzie si¹tych L. Ra ta j ski mia³ ju¿ ugrun to wan¹ po -
zy cjê miê dzy na ro dow¹. Dwu kro t nie by³ wy bie ra ny wice pre zy den tem Miê -
dzy naro do wej Aso cja cji Kar to gra ficz nej (1972 i 1976) i wie le wska zy wa³o na 
to, ¿e na zgro ma dze niu ogó l nym w To kio w 1980 r. bê dzie kan dy da tem na
pre zy den ta Aso cja cji, tym bar dziej, ¿e zg³osi³ wcze œ niej Wa r sza wê na mie j s -
ce or ga ni za cji XI Kon fe ren cji MAK w 1982 r. Kon fe ren cja wa r sza wska
odby³a siê nie ste ty ju¿ bez udzia³u jej ini cja to ra w trud nych wa run kach sta nu
wo jen ne go na prze³omie li pca i sie r p nia 1982 r.

W da l szym ci¹gu pro wa dzi³ o¿y wion¹ dzia³al noœæ w za kre sie na zew ni c -
twa geo gra ficz ne go. W 1973 r. zo sta³ prze wod nicz¹cym Ko mi sji Stan da ry za -
cji Nazw Geo gra fi cz nych Œwia ta przy Mi ni strze Na uki, Szko l ni c twa Wy -
¿sze go i Te ch ni ki. Z tego tytu³u ucze st ni czy³ w pra cach eu ro pe j skiej gru py re -
gio na l nej ONZ do spraw stan da ry za cji nazw geo gra fi cz nych.

W roku aka de mi c kim 1971/1972 by³ wyk³adowc¹ ka r to gra fii na Uni wer -
sy te cie w Ed mon ton. Czas ten wy ko rzy sta³ m.in. na na pi sa nie pod rê cz ni ka
Me to dy ka ka r to gra fii spo³eczno -go spoda r czej, któ ry uka za³ siê w 1973 r.
Dru gie wy da nie za ktua lizo wa ne przez pra co w ni ków Ka te dry uka za³o siê
w 1989 r. Wy jazd do Ka na dy wspo mi na³ jako cie ka we do œwia d cze nie dy da k -
tyczne, gdy¿ lubi³ pra cê ze stu den ta mi. Pie r wsze wyk³ady z no we go na na szej
ucze l ni przed mio tu – ka r to gra fii eko no mi cz nej roz pocz¹³ je sz cze w 1952 r.
Chara ktery sty cz ne, ¿e kie dy obe j mo wa³ Ka te drê w „Przegl¹dzie Geo de zy j nym”
(nie uka zy wa³ siê je sz cze „Pol ski Przegl¹d Kar to gra ficz ny”) za mie œci³ ar ty -
ku³ Sy l we t ka ge o gra fa–ka r to gra fa, bêd¹cy nie ja ko pro gra mem uniwe r syte c -
kie go kszta³ce nia ka r to gra fów. Pisa³ m.in. ... na le ¿a³oby do pro gra mu
kszta³ce nia geogra fów-ka rto gra fów wpro wa dziæ pe w ne za jê cia do tycz¹ce za -
sad do bo ru i od dzia³ywa nia ko lo rów, li ter ni c twa, ko m po zy cji ob ra zu mapy,
czy te l no œci mapy, do bo ru tre œci mapy. 

Po ob jê ciu Ka te dry wpro wa dza³ zmia ny w³aœ nie w tym kie run ku. Zmia -
ny te s¹ rów nie¿ wi do cz ne w te ma ty ce prac ma gi ste r skich. Prof. S. Pie t kie -
wicz pro po no wa³ opra co wy wa nie map ogólno geogra fi cz nych, g³ów nie
œcien nych oraz pra ce z hi sto rii ka r to gra fii. L. Ra ta j ski zain tere so wa ny ma -
pa mi tema ty cz ny mi za pro po no wa³ opra co wy wa nie œcien nych map go spo -
da r czych 17 wo je wództw. Wie l koœæ oœro d ków prze mys³owych ob li cza no
wg za sad za wa r tych w jego pra cy habi lita cy j nej. Z cza sem te ma ty ka prac
objê³a za gad nie nia me to dy cz ne, mapy tu ry sty cz ne, pla ny miast. Wpro wa -
dzi³ pe w ne zmia ny w pro gra mie na ucza nia spe cja li za cji, k³ad¹c na cisk na
pra ktyczn¹ re da kcjê map oraz za gad nie nia gra fi cz ne. M.in. sam pro wa dzi³
ry su nek od rêczny. Tu mo ¿ na do daæ, ¿e by³ cz³on kiem Ko mi sji Rze czo z naw -
ców do Spraw Pro gra mów w Mi ni ste r stwie Na uki, Szko l ni c twa Wy ¿sze go
i Te ch ni ki.
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Wo bec bra ku spe cjali sty cz nych pod rê cz ni ków po moc¹ by³y ze szy ty
„Przegl¹du Za gra ni cz nej Li te ra tu ry Geo gra fi cz nej”, se rii In sty tu tu Ge o gra fii
PAN. Ze szy ty ka r to gra ficzne za pocz¹tko wa³ prof. S. Pie t kie wicz, a kon ty nuo -
wa³ L. Ra ta j ski przy go to wuj¹c wspó l nie z J. Ostro wskim dwa ze szy ty o te ma -
ty ce in te re suj¹cej kie ro w ni ka Ka te dry Ka r to gra fii: Ogó l ne za gad nie nia ka r -
to gra fii te ma ty cz nej (1968) oraz Teo re ty cz ne pro ble my wspó³cze s nej ka r to -
gra fii (1971). Pie r wszy z tych ze szy tów za wie ra ar ty ku³ na te mat auto ma ty za -
cji sporz¹dza nia map te ma ty cz nych. Ju¿ wów czas L. Ra ta j ski uwa ¿a³ auto ma -
ty za cjê za przysz³oœæ ka r to gra fii. Ist niej¹ca w In sty tu cie Ge o gra fii Pra co w nia
Pro gra mo wa nia i Ma szyn Licz¹cych zo sta³a w 1975 r. w³¹czo na do Ka te dry
Ka r to gra fii, a jej kie ro w ni kiem zo sta³ przy jê ty 3 lata wcze œ niej dr W. Gry go -
ren ko. Z cza sem wpro wa dzo no nowy przed miot – Ele k tro niczn¹ Te ch ni kê
Ob li cze niow¹. Roz wój Pra co w ni zo sta³ za ha mo wa ny w na stê p nych la tach
z po wo dów ze w nê trz nych – pie r wszy ko m pu ter no wej ge ne ra cji (PC) po ja wi³ 
siê w Ka te drze do pie ro w 1989 r.

Pod kie run kiem L. Ra ta j skie go wy ko na no oko³o 90 prac ma gi ste r skich,
wy pro mo wa³ piê ciu do kto rów, w tym dwie oso by spo za Ka te dry: Wiet na m -
czy ka Tran Tan Loca i Je rze go Hara sy mo wi cza. Pe³ni³ rów nie¿ fun kcjê dzie -
ka na do spraw stu den c kich w la tach 1972–1976. Tytu³ pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go otrzy ma³ w 1973 r.

Do dzia³al no œci dy da kty cz nej na le ¿y za li czyæ sie r p nio we wy ja z dy za gra -
ni cz ne pra co w ni ków i stu den tów spe cja li za cji kar to gra ficz nej. Dla wiê kszo -
œci ucze st ni ków by³ to pie r wszy kon takt z Za cho dem w cza sie, gdy pa sz port
da wa no zwy kle na spe cja l nych wa run kach, a œred nia p³aca od po wia da³a
15 do la rom. Dziê ki po mo cy ki l ku osób i nie od zo w nym w ta m tych cza sach
zna jo mo œciom mo ¿ li wa by³a re a li za cja ta kie go przed siê w ziê cia, a L. Ra ta j ski
bra³ na sie bie odpo wie dzia l noœæ i ry zy ko co ro cz nych wy ja z dów. Po dzi wia li œ -
my go, ¿e je Ÿ dzi³ z nami w pry mi ty w nych wa run kach na ra ¿aj¹c siê na nie wy -
go dy, cho cia¿ – szcze gó l nie po po wro cie z Ka na dy – móg³by z ro dzin¹ wy -
braæ siê na spo ko j ny wy jazd prywatny.

Szcze gó l nym po lem dzia³al no œci L. Ra ta j skie go by³a popu la ry za cja
ge o gra fii. Niew¹tpli wie mia³ lek kie pió ro, pisa³ du¿o i in te re suj¹co. Jest
au to rem oko³o 300 ar ty ku³ów i no ta tek oraz hase³ w en cy klo pe diach
i s³ow ni kach, ki l ku na stu roz dzia³ów w ksi¹¿kach jako wspó³au tor. Na
przyk³ad ze sta wie nie bib lio gra ficz ne za 1971 r. obe j mu je 49 po zy cji;
w tym 12 z za kre su ka r to gra fii, 13 po zy cji to has³a do S³ow ni ka Ge o gra fii
Œwia ta wy da ne go przez Wie dzê Po wszechn¹, a 11 to ar ty ku³y i no ta t ki
w „Po znaj Œwiat”. Z mie siê cz ni kiem – jak wspo mnia³em – zwi¹zany by³
od pocz¹tku jego ist nie nia. W 1968 zo sta³ jego re da kto rem na cze l nym. Nie 
ty l ko pisa³ ar ty ku³y i no ta t ki, ale i do 1971 r. opra co wy wa³ mapy. Wpro wa -
dzi³ zwy czaj umie sz cza nia na osta t niej stro nie mapy zwi¹za nej te ma ty cz -
nie z tre œci¹ nu me ru.
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Mimo wie lu za jêæ an ga ¿o wa³ siê w dzia³al noœæ spo³eczn¹. By³ przez 9 lat
prze wod nicz¹cym Ko mi sji Kar to gra ficz nej PTG od chwi li jej powo³ania
w 1966 r. By³ cz³on kiem Zarz¹du G³ów ne go PTG oraz re da kto rem na czel nym
„Po znaj Œwiat”, mie siê cz ni ka To wa rzy stwa. W 1976 r. otrzy ma³ me dal PTG.
Ponad to by³ cz³on kiem Ko mi te tu Nauk Geo gra fi cz nych, Ko mi te tu do Spraw
Ka r to gra fii Ogó l nej przy Pre ze sie GU GiK, cz³on kiem re da kcji „Pol skie go
Przegl¹du Karto grafi cz ne go” od chwi li jego po wsta nia w 1969 r. An ga ¿o wa³
siê w pro ble my cen zu ry pu b li ka cji karto gra fi cz nych. Jest au to rem ob sze r ne go 
me mo ria³u w tej spra wie przy goto wa ne go w 1973 r., a ponad to sku te cz nie za -
bie ga³ o wy co fa nie „wzo r co wej” mapy Pol ski w ska li 1:500 000 opra co wa nej
z ce lo wy mi znie kszta³ce nia mi.

Osta t nie wyst¹pie nie L. Ra ta j skie go po œwiê co ne by³o na zew ni c twu geo -
gra ficz ne mu, a wiêc pro ble ma ty ce, od któ rej 25 lat wcze œ niej roz pocz¹³
dzia³al noœæ na ukow¹. W li sto pa dzie 1977 r. na se mi na rium we Wro c³a wiu
„Ka r to gra fia w na ucza niu pocz¹tko wym ge o gra fii w szko le 10-le t niej”
wyg³osi³ z du ¿ym zaan ga ¿o wa niem re fe rat Na zew ni c two geo gra fi cz ne w na -
ucza niu pocz¹tko wym ge o gra fii, prze ciw sta wiaj¹c siê wpro wa dza niu przez
PPWK na ma pach szko l nych na zew ni c twa po mi jaj¹cego pol skie eg zo ni my.

Zmar³ ty dzieñ pó Ÿ niej 22 li sto pa da 1977 roku w Wa r sza wie.
Obe c nie (2007) w Ka te drze Ka r to gra fii pra cu je 6 osób, któ re mog¹

uwa ¿aæ siê za ucz niów prof. L. Ra ta j skie go. Wpra w dzie sto sun ko wo kró t ko
kie ro wa³ Ka tedr¹ (1966–1977), ale wy war³ na nas tak du¿y wp³yw, ¿e mimo
up³ywu lat jest to na dal Ka te dra w du ¿ej mie rze ukszta³to wa na przez Pro fe -
so ra.

Ja cek Pas³awski

WY BRA NE PU B LI KA CJE O LE CHU RA TA J SKIM

Bo ard C., 1982, Roz wój idei prze ka zu karto grafi cz ne go ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem
roli pro fe so ra L. Ra ta j skie go, Pol ski Przegl. Ka r togr., T. 14, nr 4, s. 157-166.

Bro k man L., 1978, Prof. dr hab. Le szek Ra ta j ski, Przegl¹d Geo de zy j ny, T. 50, nr 4,
s. 131.

Ho ro dy ski B., 1998, Otwa r te ze bra nie Ka te dry Ka r to gra fii Uni wer sy te tu Wa r sza wskie -
go w 20 ro cz ni cê œmie r ci pro fe so ra Le cha Ra ta j skie go, Pol ski Przegl. Ka r togr.,
T. 30, nr 1, s. 65-66.

Le sz czy cki S., 1978, Lech Ra ta j ski, Przegl¹d Geo gra fi cz ny, T. 50, nr 4, s. 703-705.
Le sz czy cki S., 1978, Lech Ra ta j ski 26 IV 1921 – 22 XI 1977, Pol ski Przegl. Ka r togr.,

T. 10, nr 1, s. 1-4.
Ogris sek R., 1979, In me mo riam Prof. Dr. Lech Ra ta j ski, Ver mes sung stech nik Jg. 27,

H. 4, s. 140-141.
Or me ling F.J., 1978, In me mo ry of vice Pre si dent Lech Ra ta j ski, In ter na tio nal Ye ar bo ok

of Car to gra p hy Vol. 18, s. 15-16.

242 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim



Ostro wski J., 1978, Zas³ugi prof. Le cha Ra ta j skie go dla pol skiej ka r to gra fii, Pol ski
Przegl. Ka r togr., T. 10, nr 1, s. 5-14.

Ostro wski J., 1978, Bi b lio gra fia prac na uko wych prof. dra Le cha Ra ta j skie go, Pol ski
Przegl. Ka r togr., T. 10, nr 1, s. 14-21.

Ostro wski J., 1979, Bi b lio gra fia prac na uko wych prof. dra Le cha Ra ta j skie go, Pra ce
i Stu dia Geo gra fi cz ne T. 1, s. 12-21.

Ostro wski J., 1979, Se sja po œwiê co na pa miê ci prof. dra Le cha Ra ta j skie go, Pol ski
Przegl. Ka r togr., T. 11, nr 2, s. 91-92.

Ostro wski J., Pas³awski J., 1982, Ewo lu cja pogl¹dów prof. Le cha Ra ta j skie go na isto tê
ka r to gra fii w opi nii prof. K.A. Sa li sz cze wa, Pol ski Przegl. Ka r togr., T. 14, nr 4,
s. 173-175.

Ostro wski J., Wó j cik J., 1987, Ra ta j ski Le szek, Pol ski S³ow nik Bio gra fi cz ny, T. 30/4,
s. 632-634.

Pas³awski J., 2000, Pro fe sor dr hab. Lech Ra ta j ski [w:] 50-le cie pra cy dy da kty cz nej
i na u ko wej Ka te dry Ka r to gra fii Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych Uni -
wer sy te tu Wa r sza wskie go, Pra ce i Stu dia Geo gra fi cz ne, T. 26, s. 160-161.

WA ̄  NIE J SZE PU B LI KA CJE LE CHA RA TA J SKIE GO

Ksi¹¿ki, ar ty ku³y
1959, Pol skie na zew ni c two geo gra fi cz ne œwia ta, In sty tut Ge o gra fii PAN, Wa r sza wa,

857 s. (wspó l nie z J. Sze w czyk i P. Zwo li ñ skim).
1960, Ka r to gra fia eko no mi cz na. Me to dy opra co wa nia map go spo da r czych. PPWK,

Wa r sza wa, 251 s. (wspó l nie z B. Wi ni dem), wyd. II 1963.
1963, Afry ka, Wa r sza wa, Wie dza Po wszech na, 367 s.
1965, Pol ska ka r to gra fia eko no mi cz na XX wie ku, Pra ce Geo gra fi cz ne nr 49, In sty tut

Ge o gra fii PAN, Wa r sza wa, 143 s.
1966, Mapy prze mys³u, ich w³aœci wo œci me to dy cz ne i kar tome try cz ne, Pra ce Geo gra fi -

cz ne nr 56, In sty tut Ge o gra fii PAN, Wa r sza wa, 114 s.
1967, Phénomenes des po ints de généralisation, In ter na tio nal Ye ar bo ok of Car to gra p hy,

Vol. 7, s. 143-152.
1967, In dex of theo re ti cal ly em p lo y ed wor kers. A cri te rion in de ma r ca ting in du strial

cen tres on maps, Ge ogr. Po lo ni ca, Vol. 11, s. 55-76.
1967, Sy l we t ka za wo du geo grafa -kar togra fa, Przegl¹d Geod., R. 39, nr 9, s. 360-361.
1968, A mo del of car to grap hi cal me t hods, Ge ogr. Po lo ni ca, Vol. 12, s. 372-378.
1969, Wspó³pra ca miê dzy naro do wa nad ujed no li ce niem nazw geo gra fi cz nych, Pol ski

Przegl¹d Ka r togr., T. 1, nr 3, s. 9-14.
1970, Ka r to lo gia, Pol ski Przegl¹d Ka r togr., T. 2, nr 3, s. 97-110.
1971, The me t ho di cal ba sis of the stan dar di za tion of signs on eco no mic maps, In ter na -

tio nal Ye ar bo ok of Car to gra p hy, Vol. 11, s. 137-159.
1971, Ka r to lo gie – ein Sy stem theo re ti s cher Kar to gra p hie, Ver mes sung stech nik, Bd. 19,

H. 9, s. 324-328.
1971, Za sa dy logicz no-se mioty cz ne uporz¹dko wa nia i stan da ry za cji zna ków ka r to -

gra fi cz nych, Pol ski Przegl¹d Ka r togr., T. 3, nr 3, s. 106-116, nr 4, s. 156-166.
1971, Pod sta wy de fi ni cji i ter mi no lo gii me tod karto gra fi cz nych [w:] Ma te ria³y Ogól no -

po l skich Kon fe ren cji Ka r togr., T. 1, Pro ble my ka r to gra fii te ma ty cz nej, Lub lin-
 War sza wa, s. 249-264.

Lech Ra ta j ski 243

`



1972, Stru ktu ra ka r to lo gii i jej pro ble ma ty ka ba da w cza, Pol ski Przegl¹d Ka r togr., T. 4,
nr 2, s. 49-58.

1973, The re se arch stru c tu re of the o re ti cal car to gra p hy, In ter na tio nal Ye ar bo ok of Car -
to gra p hy, Vol. 13, s. 217-228.

1973, Me to dy ka ka r to gra fii spo³eczno -go spoda r czej, Wa r szawa, PPWK, s. 380, wyd. II
1989.

1973, Roz wa ¿a nia o gene ra li za cji kar to gra ficz nej, Pol ski Przegl¹d Ka r togr., T. 5, nr 2,
s. 49-55, nr 3, s. 103-110.

1974, S³ow nik ge o gra fii ZSRR (wspó l nie z R. Bie siad¹ i T. Len czo wskim), Wa r sza wa,
Wie dza Po wszech na, 818 s.

1975, K wo pro su o wi dach karto gra fi cze skoj gie nie rali za cji [w:] Puti ra z wi ti ja ka r to -
gra fii. Mo sk wa, Izd. Mo sko wsko go Uniw., s. 57-66.

1976, Ca r to lo gy, its de ve lo ped con cept, [w:] The Po lish Car to gra p hy 1976, Head Of fi ce 
of Ge o de sy and Car to gra p hy, s. 7-23.

1976, Pe w ne aspe kty gra ma ty ki jê zy ka mapy, Pol ski Przegl¹d Ka r togr., T. 8, nr 2,
s. 49-61.

1977, Re gu lar de nsi ty ne twork (wspó l nie z J. Si w kiem), In ter na tio nal Ye ar bo ok of Car -
to gra p hy, Vol. 17, s. 138-154. 

1977, Loss and gain of in fo r ma tion in car to gra p hic com mu ni ca tion [w:] Beiträge zur
theo re ti s chen Kar to gra p hie, Fe st s chrift für E. Ar n be r ger, Wien, s. 217-227.

1978, Uni fi ka cja jê zy ka map te ma ty cz nych, Pol ski Przegl¹d Ka r togr., T. 10, nr 1,
s. 22-27.

1978, G³ówne ce chy prze ka zu karto grafi cz ne go jako czêœæ ka r to gra fii teo re ty cz nej,
Polski Przegl¹d Ka r togr., T. 10, nr 3, s. 113-125.

At la sy i mapy (bez za³¹czni ko wych i te ksto wych)
1948, Cze chos³owa cja, Mapa fi zy cz na 1:3 000 000, Kra ków, Inst. Ka r togr. i Wyd. Glob.
1948, Skan dy na wia, Mapa go spo da r cza 1:7 000 000, Kra ków, Inst. Ka r togr. i Wyd.

Glob.
1954, Pod rê cz ny At las Œwia ta (przy wspó³pra cy B. Wi ni da i in.), Wa r sza wa, Wyd.

MON, z. 1: 29 map, z. 2: 27 map, 1956; z. 3: 25 map, 1957; z. 4: 23 mapy, 1957;
z. 5: 39 map, 2 tabl., 1961. 

1954, Dzie siê cio le cie Pol ski Lu do wej (wspó l nie z J. Ko stro wi c kim). 1:1 000 000,
Wroc³aw.

1954, Mapa go spo da r cza eu ro pe j skich kra jów de mo kra cji lu do wej i ob sza rów przy -
leg³ych (wspó l nie z L. Ku bia to wi czem i B. Wi ni dem), 1:1 200 000, Wroc³aw.

1961, Pó³kula wschod nia (wspó l nie z B. Wi ni dem). Mapa go spo da r cza 1:20 000 000,
Wroc³aw.

1961, Pó³kula za chod nia (wspó l nie z B. Wi ni dem). Mapa go spo da r cza 1:20 000 000,
Wroc³aw. 

Ze sta wi³ Je rzy Ostro wski

244 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim



Sum ma ry

Lech Ra ta j ski was born on 26 April 1921, in Rawa Ma zo wie cka, in a teachers’ fa mi ly.
In 1939 he ob ta i ned the scho ol- le a ving cer ti fi ca te in £om¿a. Du ring the II World War he
wor ked as a te a cher and a clerk. He was also a me m ber of the Home Army (AK) and he took 
part in the sa bo ta ge ac tions for which in 1949 he was ho no u red with the Cross of Valour. 

Af ter the war he stu died at the Aca de my of Fine Arts in Cra cow for two ye ars. In 1950
he gra du a ted of the Ja giel lo nian Uni ve r si ty in Cra cow with a de gree in ge o gra p hy.
As a stu dent he col la bo ra ted with the po pu lar mon t hly ma ga zi ne „Po znaj Œwiat” (Know
the World) for which he elaborated maps, de si g ned covers, and wrote short notes.

In 1950, ac cor din gly to his in te rests, he took a post at the De pa r t ment of Re gio nal
Ge o gra p hy wi t hin the Geo gra p hi cal In sti tu te of the Uni ve r si ty of Wa r saw. He wro te on
the sub ject of the ge o gra p hic names and in 1959 he was a co -a u t hor of the ex ten si ve
spe ci fi ca tion co m pri sing 20,000 geo gra p hi cal na mes. He was also the co -a u t hor of the
wall eco no mic charts of Po land and of the world, that were in no va ti ve in the Po lish
car to gra p hy of tho se days. He con tinu ou s ly col la bo ra ted with the ma ga zi ne „Po znaj
Œwiat” that was be ing pu b li s hed in Wa r saw sin ce the end of 1955 and he was its
Edi tor -in - chief sin ce 1968. He was the au t hor of many articles and notes on the regional
geography and of a book – a compendium of knowledge on Africa.

The main field of his scien ti fic in te rest was the the ma tic car to gra p hy, espe cial ly the
eco no mic maps and to this is sue both his dis se r ta tions were re la ted: the doctor’s dis se r ta tion 
(1962) on the achie ve ments of the Po lish eco no mic car to gra p hy in 20th cen tu ry and the
ha bi li ta tion dis se r ta tion (1966) on in du strial maps and their cartometric value.

He de vi sed the mo del of the car to gra p hic me t hods of pre sen ta tion, the mo del of
car to gra p hic gene ra li sa tion, and the pro po si tion of eco no mic maps signs stan dar di sa tion.
Sin ce 1968 he was the chairman of the Working Gro up and la ter of the Com mis sion on
Com mu ni ca tion in Car to gra p hy at the In ter na tio nal Car to grap hi cal As so cia tion (ICA). In 
the aca de mic year 1971/1972 he le c tu red at the Uni ve r si ty of Ed mon ton and par ti ci pa ted
in the In ter na tio nal Car to grap hi cal As so cia tion con fe ren ce in Ot ta wa, at which he was
ele c ted the Vice - pre si dent of the As so cia tion. Du ring his stay in Ca na da he pre pa red the
te x t bo ok Met ho do lo gy of the so cioe co no mic car to gra p hy that was published in 1973, and 
its second, updated edition was published in 1989.

At the end of 1967 he was ap po in ted the pro fes sor s hip at the Cha ir of Car to gra p hy whe re 
he in tro du ced many di da c tic in no va tions – among ot hers the fre e - hand dra wing. In 1973 he
em p lo y ed dr W. Gry go ren ko (the fu tu re Chairman of the Cha ir) to te ach co m pu ter
car to gra p hy to the stu dents. He tu to red ap pro xima te ly 90 master’s the sis, in clu ding 17 on
the eco no mic charts of the Po lish voi vo de s hips. In 1973–1977 four em p lo ye es of his Cha ir
were pro mo ted do ctors. In 1973 Lech Ra ta j ski ob ta i ned the ti t le of a pro fes sor. He se r ved
se ve ral fun c tions at the Po lish Ge o gra p hic So cie ty, among ot hers he was the Pre si dent of
the Commission of Cartography. In 1976 he was honoured with the medal of the Society.

His bib lio gra p hy co m pri ses over 400 items in clu ding over 150 on car to gra p hy. He was 
the au t hor of 30 po rta b le and wall maps and ap prox. 600 an nex maps to ar ti c les, bo oks,
and encyclopedias.

 Lech Ra ta j ski died on 22 No ve m ber 1977, in Wa r saw.
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