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STE FAN ZBI G NIEW RÓ ̄ Y CKI

1906–1988

Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki uro dzi³ siê 8 sty cz nia 1906 r. na wschod niej Ukra i nie
w mia ste cz ku Kon stan ty nów ka ko³o Do nie cka. Ma t ka jego  Regina, z do mu Ro -
go zi ñ ska, oj ciec zaœ Ro man po cho dzi li z wo³yñ skiej ro dzi ny zie mia ñ skiej.
Na Ukra i nie spê dzi³ dzie ci ñ stwo i wczesn¹ m³odoœæ. Do szko³y uczê sz cza³
w Char ko wie i Dnie pro pie tro wsku. Pod czas wa ka cji wy je ¿ d¿a³ na Krym, Wo³yñ
i Ka u kaz. Na kszta³to wa nie siê jego zain tere so wa nia przy rod¹ mia³ wp³yw pa -
nuj¹cy w ro dzin nym domu kult pod ró ¿ ni ka, ba da cza Ka me ru nu i pol skie go pa -
trio ty Ste fa na Szolc -Rogo ziñ skie go (1861–1896), cio te cz ne go bra ta Re gi ny.

Po przy je Ÿ dzie do Pol ski pocz¹tko wo uczy³ siê w Wa r sza wie w gi mna -
zjum im. S. Ba to re go, na stê p nie w Czê sto cho wie w gi mna zjum im H. Sien -
kie wi cza. Ma tu rê uzy ska³ w 1925 r.

Na przy rod ni czy kie ru nek zain te re so wañ m³od ego ch³opca wy war³y po -
zna ne ró ¿ ne krajo bra zo wo re gio ny Ukra i ny, pó Ÿ nie j sze kró t kie wy ja z dy po
oko li cach Wa r sza wy od by wa ne z wu jem Te o do rem Toe p li t zem, ³aw ni kiem
Wa r sza wy, któ ry ob je ¿ d¿a³ te re ny prze ka zy wa ne wów czas mia stu przez
w³adze wo j sko we, czy wy cie cz ki w oko li ce Czê sto cho wy.

Po ma tu rze podj¹³ stu dia geo lo gi cz ne i geo gra fi cz ne na Wy dzia le Filo zo fi cz -
nym Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. W 1927 r., na dru gim roku stu diów, zo sta³ asy -
sten tem pro fe so ra Jana Le wi ñ skie go (pie r wsze go ku ra to ra Zak³adu Geo gra ficz ne -
go UW 1918–1919) w Zak³ad zie Ge o lo gii, a na stê p nie Ge o lo gii i Pa leo nto lo gii.
Od 1930 r. wspó³pra co wa³ z Pa ñ stwo wym In sty tu tem Geo lo gi cz nym. Jako je den
z nie li cz nych ge o lo gów, by³ cz³on kiem Na uko we go Ko³a Ge o gra fów Stu den tów
UW, a w roku aka de mi c kim 1929–1930 prze wod nicz¹cym tego ko³a.

 Swoj¹ roz pra wê do ktorsk¹ na te mat in ter gla cja³u ¿oli bo r skie go przy go -
to wy wa³ w Wa r sza wie, a eg za min do kto r ski zda wa³ 16 cze r w ca 1931 r. we
Lwo wie. Ge o gra fiê wy bra³ jako dru gi kie ru nek i zda wa³ eg za min z tego
przed mio tu u prof. S. Len ce wi cza.

W la tach 1931–1933 odby³ s³u¿bê wo j skow¹ w wo j skach te ch ni cz nych.
W 1934 r. o¿e ni³ siê z Wies³aw¹ Sto pczyk (1915–2004), z któr¹ mia³ cór kê
Bar ba rê (ur. 1941).

Wspó l nie ze Ste fa nem Berna dzi kie wi czem i Sta nis³awem Sie d le c kim
zor ga ni zo wa³ wy pra wê na Spi ts be r gen w 1934 r. By³ to kil ku mie siê czny po -
byt na Zie mi To rel la.



Od 1937 r. za tru d nio ny by³ w Pa ñ stwo wym In sty tu cie Geo lo gi cz nym na sta -
no wi sku sta r sze go ge o lo ga. Pro wa dzi³ m.in. pra ce po szu kiwa w cze rud ¿e la za w
Ra do m skiem, umo ¿ li wi³y one pó Ÿ nie j sze od kry cie rud ¿e la za w £êczy cy.

W 1939 r. zo sta³ zmo bili zo wa ny i bra³ udzia³ w ob ro nie Mo d li na. Pod -
czas oku pa cji pra co wa³ w In sty tu cie Geo lo gi cz nym w Wa r sza wie. In sty tut
zna j do wa³ siê pod zarz¹dem nie mie c kim. W ra mach kon spi racy j nej dzia³al -
no œci Wy dzia³u Geo gra ficz ne go (Schro ni sko) S.Z. Ró ¿y cki bra³ udzia³ w ta j -
nym na ucza niu, opra co wy wa³ mapy do ce lów wo j sko wych, a od 1943 r. kie -
ro wa³ ko mórk¹ przy Sze fo stwie S³u¿by Geo gra fi cz nej Ko men dy G³ów nej
AK. Czyn nie ucze st ni czy³ w za bez pie cza niu oca la³ego przed wo jen ne go do -
ro b ku na uko we go Zak³adu Ge o lo gii UW i In sty tu tu Geo logi cz ne go, tak ¿e ra to -
wa³ zbio ry pod czas Po wsta nia Wa r sza wskie go. Wspó³pra co wa³ kon spi racy j -
nie z grup¹ ar chi te któw i ur ba ni stów w Spo³ecz nym Przed siê bio r stwie Bu do -
w la nym w la tach 1941–1942, kie dy przy goto wy wa li przysz³e pla ny roz bu do -
wy i roz wo ju Wa r sza wy. Ko niec wo j ny spê dzi³ w Pia se cz nie.

Od 30 sty cz nia 1945 r. pe³ni³ obo wi¹zki tym cza so we go kie ro w ni ka In -
sty tu tu Geo logi cz ne go (obe cne go Pa ñ stwo we go In sty tu tu Geo logi cz ne go).
Od sty cz nia 1945 r. do wrze œ nia 1946 r. pe³ni³ obo wi¹zki kie ro w ni ka Pra co w -
ni Fi zjo gra ficz nej Biu ra Od bu do wy Sto li cy. Wów czas wy ko rzy sta³ wie le
opra co wañ me to dy cz nych z okre su kon spi racy j nej pra cy nad pla na mi roz bu -
do wy Wa r sza wy. Za tê dzia³al noœæ, a szcze gó l nie za uru cho mie nie wa r sza -
wskich wo do ci¹gów otrzy ma³ Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.

W cze r w cu 1945 r. uzy ska³ ha bi li ta cjê na Wy dzia le Mate ma ty cz no -
-Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go na pod sta wie roz pra wy Ba ton,
ke lo wej i oks ford Jury Krako wsko- Czêsto cho wskiej. Za re a li za cjê tej pra cy
otrzy ma³ Na gro dê Pa ñ stwow¹ II sto p nia.

W grud niu 1945 r. do cent dr Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki zo sta³ powo³any
na sta no wi sko kie ro w ni ka Zak³adu Geo gra ficz ne go UW. Rów no cze œ nie
wspó l nie z prof. S. Le sz czy c kiem roz pocz¹³ sta ra nia o po³¹cze nie Zak³adu
Geo gra ficz ne go i Zak³adu Antro poge o gra fii w uni wer sy te cki In sty tut Geo -
gra fi cz ny i po zy ska nia bu dyn ku dla tego in sty tu tu jak i in nych in sty tu cji geo -
gra fi cz nych. Przy dzie lo ny na ten cel bu dy nek przy ul. Kra ko wskie Przed mie -
œcie 30 sta no wi³y ru i ny pa³acu Uruski ch-Cze twerty ñ skich, któ re go re mont
roz po czê to w 1948 r., a w 1950 r. czê œcio wo od da no do u¿y t ku. Przez wie le
lat wraz z ro dzin¹ mie sz ka³ w ofi cy nie tego pa³acu.

W 1946 r. zo sta³ pro fe so rem nad zwy cza j nym Uni wer sy te tu Wa r sza w skie go
i w la tach na stê p nych (do 1951 roku) pe³ni³ fun kcjê kie ro w ni ka Ka te dry Ge o gra -
fii Fi zy cz nej utwo rzo nej w ra mach In sty tu tu Geo gra ficz ne go. W la tach
1948–1951 by³ pro dzie ka nem, a w la tach 1949–1950 za stêpc¹ dzie ka na Wy dzia ³u
Matema tyczno- Przyrod nicze go. Na le ¿y tu pod kre œliæ znacz¹c¹ rolê jak¹ spe³ni³
w or ga ni za cji In sty tu tu Geo gra ficz ne go za rów no w zdo by wa niu i czu wa niu nad
re mon tem lo ka lu, jak i w roz wo ju pro ce su dyda kty cz ne go.
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W po wo jen nym okre sie or ga ni za cji ¿y cia i go spo dar ki by³ nie zwy kle
akty w ny. Ucze st ni czy³ w pra cach G³ów ne go Urzê du Pla no wa nia Prze strzen -
ne go, pro wa dzi³ wyk³ady dla na uczy cie li na ku r sach orga ni zo wa nych przez
Mi ni ste r stwo Oœwia ty, by³ re da kto rem Wy da w nictw Geo gra fi cz nych
PZWS (1946–1948), cz³on kiem re da kcji cza so pi s ma „Ge o gra fia w Szko le”
(1947–1949), cz³on kiem Ko mi sji Oce ny Ksi¹¿ek i Pod rê cz ni ków przy De par -
ta men cie Na uki w Mi ni ste r stwie Oœwia ty (1946–1948), ta k ¿e akty w nie
wspó³pra co wa³ z Mu ze um Zie mi (1946–1952). 

W 1951 r. zo sta³ powo³any przez Pre zy dium Rz¹du na orga ni za to ra Wy -
dzia³u Ge o lo gii na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, a po po wsta niu Wy dzia³u
w 1952 roku utwo rzy³ pierwsz¹ w œwie cie Ka te drê Ge o lo gii Czwa r to rzê du,
któr¹ kie ro wa³ do 1968 r., kie dy zo sta³a zlik wi do wa na w wy ni ku zmian stru k -
tu ry orga niza cy j nej Wy dzia³u Ge o lo gii. W la tach 1952–1954 pra cuj¹c na UW 
by³ jed no cze œ nie dy re kto rem In sty tu tu Geo logi cz ne go (obe c nie Pa ñ stwo we -
go In sty tu tu Geo logi cz ne go), dzia³aj¹cego w ra mach utwo rzo ne go wów czas
Cen tra l ne go Urzê du Ge o lo gii.

W 1954 r. zo sta³ mia no wa ny pro fe so rem zwy cza j nym. Od 1945 r. by³
cz³on kiem ko re spon den tem To wa rzy stwa Na uko we go Wa r sza wskie go, a po
utwo rze niu PAN jej cz³on kiem ko re spon den tem i od 1965 r. jej cz³on kiem
rze czy wi stym.

Jego pa sja po zna wa nia przy ro dy i in nych ku l tur mia³a wy raz w li cz nych
pod ró ¿ach i wy pra wach nauko wo-ba da w czych. W la tach 1955–1959 prze wod -
ni czy³ Ko mi sji Wy praw. W ra mach Miê dzyna rodo we go Roku Geo fizy cz ne go
opra co wa³ pro gram wzno wie nia pol skich wy praw po la r nych. Ucze st ni czy³
w wy pra wach na Spi ts be r gen (1958) i na An tar kty dê (1958–1959). Ob szar
zain te re so wañ ba da nia mi poza Polsk¹ zo sta³ po sze rzo ny na re jo ny tro pi ka l ne:
Wie t nam i Chi ny (1956). Za zas³ugi w or ga ni za cji wie lu wy praw ja kie odby³y
siê w ra mach Miê dzyna rodo we go Roku Geo fizy cz ne go i pro pa go wa niu pol -
skich ba dañ za gra nic¹ zo sta³ od zna czo ny Krzy ¿em Ko man do r skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski w 1962 r. No r we go wie za zas³ugi na polu ba dañ ge o lo gii
Sva l bar du na da li jed ne mu z lo do w ców na zwê Ró¿y c ki bre en. Na to miast za
zas³ugi w roz wi ja niu kon ta któw i wspó³pra cy na uko wej miê dzy Polsk¹ i Wie t -
na mem zo sta³ uho ro no wa ny wie t na m skim Or de rem Pra cy I kla sy.

Za wie lo le t ni¹ dzia³al noœæ i zas³ugi dla PAN zo sta³ od zna czo ny Me da lem 
Miko³aja Ko pe r ni ka Pol skiej Aka de mii Nauk.

Zna mien ne by³o ro zu mie nie przez prof. S.Z. Ró ¿y c kie go roli ge o lo ga nie
ty l ko jako na uko w ca d¹¿¹cego do po zna nia hi sto rii Zie mi, ale prze de
wszystkim bior¹cego ¿ywy udzia³ w wie lo stron nym fo r mo wa niu aktu a l ne go
¿y cia go spo dar cze go i pla no wa nia prze strzen ne go (cy tat z no ta tek do re fe -
ra tu o Wa r sza wie z 1970 r., za Bar bar¹ Ró ¿yck¹-Za ryck¹ 2006). Œwia d czy
o tym jego wspó³pra ca z ur ba ni sta mi i ge o gra fa mi. Wy ko ny wa ne wów czas
opra co wa nia, po dej œcie me to dy cz ne mo ¿ na uz naæ za pocz¹tki go spo dar ki
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prze strzen nej, któ ra jako na uka in te gruj¹ca sze reg dzie dzin roz wi nê³a siê wie -
le lat pó Ÿ niej.

Na prze³omie lat 60. i 70. ubieg³ego wie ku Pro fe sor za j mo wa³ siê opra co -
wy wa niem ma te ria³ów ze bra nych pod czas wie lu wy praw na uko wych. Wie lu
swo ich ucz niów pro mo wa³ na wy ¿sze sto p nie na uko we (m.in. prof. Le szek
Lin d ner, prof. Te re sa Ma de y ska, dr Zo fia Mi cha l ska, dr Ka ta rzy na Stra sze w -
ska, dr Z. La m pa r ski), dzia³a³ w Ko mi te cie Ba dañ Czwa r to rzê du PAN i Pra -
co w ni Ge o lo gii Czwa r to rzê du ZNG PAN.

W la tach 1971–1975 kie ro wa³ ze spo³em przy go to wuj¹cym do ku men ta cjê
ge o lo giczn¹ tra sy Cen tra l nej Ma gi stra li Ko le jo wej, za co otrzy ma³ Me dal
Budo w ni cze go CMK.

Pro fe sor by³ re da kto rem na cze l nym cza so pism geo lo gi cz nych „Stu dia
Geo logica Po lo ni ca” i „Qua te r na ry Stu dies in Po land”.

Po prze j œciu na eme ry tu rê w 1977 r., pra co wa³ nad hi sto ri¹ ge o lo gii
w Wa r sza wie oraz nad ge nez¹ utwo rów les so wych na œwie cie. Na le ¿y tu pod -
kre œliæ ogromn¹ in tu i cjê na ukow¹ Pro fe so ra, któ ra po zwa la³a Mu porz¹dko -
waæ ob ser wo wa ne zja wi ska w spó j ne hi po te zy i kon ce pcje.

Ca³e ¿y cie po œwiê ci³ na uce i dy da kty ce oraz pra cy dla Pol ski. Jego do ro -
bek na uko wy to ponad 250 pu b li ka cji i ki l ka set opra co wañ ar chi wa l nych. Za
zas³ugi dla roz wo ju na uki w 1988 r. zo sta³ od zna czo ny Krzy ¿em Ko man do r -
skim z Gwiazd¹ Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Pro fe sor Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki zmar³ 16 wrze œ nia 1988 r., zo sta³ po -
cho wa ny na Cmen ta rzu Pow¹zko wskim w Wa r sza wie.

Pro fe sor Le szek Lin d ner (1989) tak na pi sa³ o Pro fe so rze: Wszy s cy, któ rzy
mie li oka zjê z Nim wspó³pra co waæ, bo le œ nie od czu li jego ode jœcie. By³ cz³owie -
kiem nie zwy kle pra wym, nie by wa le pra co wi tym, wra ¿ li wym na ³ad, porz¹dek
i rze teln¹ pra cê, sta wiaj¹cym wy so kie wy ma ga nia so bie i in nym. We wszy stkich 
kon ta ktach prze ja wia³ siê Jego g³êbo ki hu ma nizm i ku l tu ra oso bi sta.

DZIA£AL NOŒÆ NA UKO WA

Pro fe sor S.Z. Ró ¿y cki na le ¿y do wy bi t nych pol skich ge o lo gów i ge o gra fów.
Uz na wa ny jest za twó r cê pol skiej szko³y ge o lo gii czwa r to rzê du. Na polu geo -
gra fi cz nym zas³u¿y³ siê prze de wszy stkim jako geo mo r fo log i ba dacz po la r ny.

Ba da nia na uko we, g³ów nie ama to r skie ob se r wa cje geo lo gi cz ne, roz -
pocz¹³ je sz cze pod czas na uki w gi mna zjum, pod czas po by tu w Czê sto cho wie, 
gdzie jego oj ciec pra co wa³ w hu cie. By³y to sa mo dzie l ne ba da nia na Ja s nej
Gó rze i na Ju rze Krako wsko- Czêsto cho wskiej, ta k ¿e m.in. w oko li cach
Szyd³owca i Bu ska. Po do b ne ob se r wa cje w oko li cach Wa r sza wy pro wa dzi³
po prze nie sie niu siê z ro dzin¹ do sto li cy, je sz cze w cza sie na uki w gi mna zjum
i kon ty nu o wa³ je na stu diach. W 1927 r. uka za³a siê jego pie r wsza pra ca na -
uko wa, opub li ko wa na w Prze wod ni ku Geo lo gi cz nym po Wa r sza wie i oko li cy
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wy da nym pod re dakcj¹ J. Sam so no wi cza. W 1928 r. w Spra wo z da niach Ko -
mi sji Fi zjo gra ficz nej PAU uka za³a siê no ta t ka o utwo rach gra ni cz nych jury
œro d ko wej i gó r nej w re jo nie K³obu cka, a w na stê p nym roku w Spra wo z da -
niach To wa rzy stwa Na uko we go Wa r sza wskie go opra co wa nie do tycz¹ce in -
ter gla cja³u ¿oli bo r skie go (=ee m skie go). To opra co wa nie, zna cz nie roz sze rzo -
ne, by³o jego prac¹ do ktorsk¹.

Ju¿ w tym cza sie za zna czaj¹ siê g³ówne kie run ki ba dañ przysz³ego prof.
Ró ¿y c kie go. S¹ to ba da nia stra ty gra ficz ne Jury Pol skiej oraz osa dów czwar -
to rzê do wych na te re nie Wa r sza wy i oko lic z wy ra Ÿ nym aspe ktem apli ka cy j -
nym (ur ba ni sty ka). Tym zain tere so wa niom czwa r to rzê dem sprzy ja³o opra co -
wy wa nie orze czeñ hydro geolo gi cz nych i geo lo gi cz nych dla Wa r sza wy i oko -
lic, a ta k ¿e wy cie cz ki na uko we wzd³u¿ Wis³y, Pi li cy, nad Nie men i Dniestr.
W 1929 r. bra³ udzia³ w przy go to wa niu ma te ria³ów do pie r wsze go pro je ktu
me tra w Wa r sza wie. Pra ca pt. Dwa prze kro je geo lo gi cz ne przez Wa r sza wê
opub li ko wa na zo sta³a wspó l nie z prof. J. Le wi ñ skim. Dla In sty tu tu Geo logi -
cz ne go wy ko na³ mapê ge o lo giczn¹ ark. ¯arki w ska li 1:100 000.

Udzia³em w wy pra wie na Spi ts be r gen 1934 r. za ini cjo wa³ po la r ny kie ru -
nek ba dañ. Ba da nia pro wa dzo ne pod czas wy pra wy w re jo nie fior du Van Ke u -
len przy nios³y cie ka we ob se r wa cje geo lo gi cz ne, któ rych wstê p ne wy ni ki zo -
sta³y opub li ko wa ne w 1937 r. W cza sie kilku mie siêcz ne go po by tu S.Z. Ró ¿y -
cki ska r to wa³ ob szar oko³o 700 km2, wy ko na³ szcze gó³ow¹ mapê ge o lo giczn¹ 
w ska li 1:50 000. Wy ko na³ ta k ¿e sze reg szki ców ods³oniêæ i prze kro jów geo -
lo gi cz nych w ska li 1:25 000, ze bra³ bo ga ty ma te ria³ na te mat zja wisk gla -
cjolo gi cz nych i geo mor fo lo gii lo do w ców, ta ra sów mo r skich, a ta k ¿e zja wisk
pery gla cja l nych. Przy go to wa na wer sja roz sze rzo na za gi nê³a w cza sie oku pa -
cji, po do b nie jak paleo ntolo gi cz ne zbio ry spit sber ge ñ skie. Do pie ro zna cz nie
pó Ÿ niej ze bra ny na pie r wszej wy pra wie po la r nej ma te ria³ na uko wy do tycz¹cy 
stra ty gra fii i te kto ni ki al pe j skiej utwo rów kar bo nu, per mu oraz tria su, jury
i kre dy zo sta³ od two rzo ny na pod sta wie oca la³ych no ta tek i opu bli ko wa ny
w 1957 i 1959 roku. Po po wro cie z wy pra wy S.Z. Ró ¿y cki stu dio wa³ li te ra tu rê
do tycz¹c¹ Ar kty ki i przy go to wa³ 5 ze szy tów Wie l kiej Ge o gra fii Po wszech nej
(lata 1935–1938). Du¿a czêœæ tego wy daw ni c twa uleg³a zni sz cze niu w cza -
sie wo j ny, ju¿ po wo j nie uka za³a siê w Wie l kiej En cy klo pe dii Po wszech nej
w ogra ni czo nej wer sji. 

Po 27 la tach wzi¹³ udzia³ w ko le j nej wy pra wie na Spi ts be r gen w oko li ce
fior du Van Ke u le na (1957/1958), gdzie pro wa dzi³ ba da nia zmian w za siê gu
lo do w ców i cech stre fy pery gla cja l nej. Rok po po wro cie wy je cha³ na ko le j ne
ba da nia po la r ne wraz z polsk¹ wy praw¹ an tar ktyczn¹. Pro wa dzi³ wów czas
ob se r wa cje w re jo nie Oazy Bun ge ra, gdzie zna j do wa³a siê ra dzie cka sta cja.
Do ty czy³y one pod nie sio nych ta ra sów mo r skich, za siê gu l¹do lo du oraz stru -
ktur poli go na l nych na wo l nym od lodu ob sza rze. By³y to pio nie r skie pra ce
z tej te ma ty ki na An tar kty dzie.
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W la tach 1930–1931 od by waj¹c pra kty ki w Pie ni nach i Ka r pa tach, od kry³
ra dio la ry ty neo ko m skie. Ponad to kon ty nu o wa³ wcze œ nie j sze ba da nia nad bu -
dow¹ ge o lo giczn¹ Wa r sza wy. Wspó l nie ze Zbi g nie wem Su j ko wskim wy ko na³
opra co wa nie geo lo gi cz ne do sto so wa ne do po trzeb mia sta. Pra ca pt. Ge o lo gia
Wa r sza wy by³a pie r wszym w Eu ro pie tego typu opra co wa niem geo lo gi cz nym
do sto so wa nym do po trzeb go spo dar ki mie j skiej.

Od 1937 r. jako sta r szy ge o log In sty tu tu Geo logi cz ne go S.Z. Ró ¿y cki pro -
wa dzi³ wszech stron ne ba da nia geo lo gi cz ne na pó³nocno-wschod nim ob rze ¿e niu
Gór Œwiê to krzy skich oraz pra ce po szu kiwa w cze rud ¿e la za w ra do m skiem.
Przy go to wan¹ w 1939 roku do dru ku pra cê na te mat ge o lo gii Jury Krako -
wsko-Cz êsto cho wskiej spo t ka³ po do b ny los, jak pie r wsze opra co wa nie wy ni ków 
wy pra wy spits ber ge ñ skiej. Rów nie¿ ze bra ne wte dy oka zy z faun¹ jury z ob rze ¿e -
nia Gór Œwiê to krzy skich za gi nê³y pod gru za mi bu dyn ku Zak³adu Ge o lo gii UW.

Pro wa dzo ne ba da nia po zwo li³y na wy zna cze nie prze bie gu N i NE ju ra j -
skie go i kre do we go oto cze nia ma sy wu pa leo zoi czne go, ta k ¿e prze œle dze nie
przed³u¿e nia i wa run ków za pa da nia stre fy rud nej jury œro d ko wej w kie run ku
pó³nocy, ku ob sza rom Ni¿u. W pó Ÿ nie j szym okre sie kon tynu o wa ne pod kie -
run kiem Pro fe so ra ba da nia (lata piê æ dzie si¹te) do pro wa dzi³y do od kry cia rud
¿e la za w oko li cach £êczy cy. Przed wo jen ne wy ni ki zo sta³y od two rzo ne
i pos³u¿y³y do na pi sa nia pra cy habi lita cy j nej z za kre su stra ty gra fii i pa leo nto -
lo gii Ba ton, ke lo wej i oks ford Jury Krako wsko- Czêsto cho wskiej (1945). Pra ca 
wy da na zo sta³a w wer sji roz sze rzo nej i pog³êbio nej w 1953 r. pod tytu³em
Gó r ny do gger i do l ny malm Jury Krako wsko- Czêsto cho wskiej. 

Przez ca³y czas w jego zain tere so wa niach wa ¿ ne mie j s ce za j mo wa³a pro -
ble ma ty ka stra ty gra fii i pa leo geo gra fii ple j sto ce nu. Wy ni ki swo ich ba dañ
przed sta wi³ na Kon gre sie INQUA (1961) w wyg³oszo nym re fe ra cie Pa leo -
geo gra fia ple j sto ce nu Pol ski oraz za war³ w dru giej czê œci prze wod ni ka pol -
skie go kon gre su INQUA pt. Mid d le Po land. Za rów no wyst¹pie nie Pro fe so ra
jak i opra co wa nie za wa r te w prze wod ni ku wa l nie przy czy ni³o siê do umo c -
nie nia œwia to wej po zy cji pol skich ba dañ czwa r to rzê du, jak i szko³y Pro fe so ra
Ró ¿y c kie go wœród ge o lo gów i ge o gra fów w kra ju. Wyni ki ba dañ z te go za -
kre su przed sta wi³ na X Ogól no po l skim Zje Ÿ dzie Pol skie go To wa rzy stwa
Geo gra ficz ne go w 1968 r. (Za rys ge o lo gii i geo mor fo lo gii Ma zo wsza w na -
wi¹za niu do dzia³al no œci cz³owie ka).

Pro fe sor S.Z. Ró ¿y cki jest au to rem ponad 250 prac, w tym 200 do -
tycz¹cych czwa r to rzê du. Naj wa¿ nie j sze wœród tych prac obe j muj¹ za gad nie -
nia naj sta r sze go zlo do wa ce nia i naj sta r sze go gla cja³u, cy klów sedy menta cy j -
nych, po dzia³u in ter gla cja³u wie l kie go, iden ty fi ka cji jed no stek po dzia³u
klimato straty graficz ne go ple j sto ce nu, od two rze nia pa leo geo gra fii ob sza ru
Pol ski w ple j sto ce nie oraz ge ne zy i wa run ków aku mu la cji les su. G³ówne pro -
ble my stra ty gra fii i pa leo geo gra fii ple j sto ce nu w pra cach Pro fe so ra i ich zna -
cze nie dla pó Ÿ nie j szych ba dañ zo sta³y przed sta wio ne przez L. Lin d ne ra
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(2006). Szcze gó l ne zna cze nie ma mo no gra fia Ple j sto cen Pol ski œro d ko wej na
tle przesz³oœci w trze cio rzê dzie (1967), w któ rej po ru sza ne s¹ za gad nie nia
geo lo gi cz ne i geomo rfolo gi cz ne. Ta syn te za uka zu je za siê gi wów czas wy -
dzie la nych zlo do wa ceñ skan dy na wskich, jak i nie któ rych ich sta dia³ów, uka -
zu je prze bieg do lin rze cz nych w pre gla cja le i nie któ rych in ter gla cja³ach.
Przed sta wi³ po³o¿e nie je zio rzy ska w Pol sce œro d ko wej w m³od szym i sta r -
szym ple j sto ce nie, w tym kszta³to wa nie siê tzw. za sto i ska wa r sza wskie go.
Dla osta t nie go zlo do wa ce nia (vi stu lia nu) poza uk³adem czo³a l¹do lo du pod -
czas ma ksy mal ne go za siê gu i faz re ce sy j nych uka za³ prze bieg fo r mo wa nia
siê odp³ywów pra do lin nych. Przed sta wi³ tak ¿e za siêg les sów w Pol sce. 

Fo r mo wa nie siê rze Ÿ by œro d ko wej Pol ski przed sta wi³ w geomo r folo gi cz -
nym opra co wa niu Ni zi na Ma zo wie cka za wa r tym w Geo mor fo lo gii Pol ski t. 2
pod re akcj¹ R. Ga lo na (1972).

Poza gra ni ca mi Pol ski Pro fe sor pro wa dzi³ ba da nia na uko we w wie lu kra -
jach. W 1967 r. ucze st ni czy³ w wy pra wie do brze ¿ nej czê œci Hi ma la jów (na
za pro sze nie ar che o lo gów in dy j skich), pod czas któ rej pro wa dzi³ ob se r wa cje
osa dów czwar to rzê do wych w stre fie przy leg³ej bez po œred nio do tro pi ku.
Zwró ci³ uwa gê na nie opi sy wa ne do ty ch czas typy se dy men ta cji czwa rto rzê -
do wej i aku mu la cji gla cja l nej. W 1970 r. pro wa dzi³ ba da nia do ku men tuj¹ce
or do wi c kie zlo do wa ce nie czê œci cen tra l nej Sa ha ry. Ba da nia mi les sów za j mo -
wa³ siê m.in. pod czas wy ja z dów do Chin, Mon go lii, Bu³ga rii, USA, na Wê -
gry, na te re ny ów cze s ne go Zwi¹zku Ra dzie c kie go. Ten przegl¹d les sów na
œwie cie po zwo li³ na uo gó l nie nia do tycz¹ce ge ne zy tych osa dów, me cha ni z mu 
ich po wsta wa nia i stra ty gra fii.

Przez wie le lat S.Z. Ró ¿y cki za j mo wa³ siê ba da nia mi fizjo grafi cz ny mi na 
po trze by pla no wa nia prze strzen ne go. Stwo rzy³ pod sta wy me to dy cz ne w dzie -
dzinie fi zjo gra fii urba ni sty cz nej. Kom p le kso we opra co wa nie œro do wi ska
przy rod ni cze go, okre œle nie zna cze nia i roli ka ¿ de go z ele men tów œro do wi ska
pod k¹tem przy da t no œci do ce lów go spo da r czych to g³ówne za da nia
mieszcz¹ce siê w za kre sie ge o gra fii sto so wa nej. Na po trze by pla no wa nia
prze strzen ne go wy ko na³ sze reg opra co wañ jak np. wa run ków fizjo gra fi cz -
nych Po zna nia (1945), Trój mia sta, Gdañsk – Gdy nia – So pot (1946). 

Wy ni ki li cz nych prac pre zen to wa³ na ogól no po l skich jak i miê dzyna ro -
do wych kon fe ren cjach, w szcze gó l no œci na kon gre sach INQUA m.in. w Ma -
dry cie, Wa r sza wie, De nver, Pa ry ¿u. Roz wi ja³ za gra ni cz ne kon ta kty na uko we
i nawi¹zywa³ bez po œred ni¹ wspó³pra cê z ba da cza mi. Szcze gó l nie czê ste by³y
kon ta kty Pro fe so ra z ba da cza mi ra dzie c ki mi, bra³ udzia³ we wspó l nych ba da -
niach (œro d ko wa Rów ni na Ro sy j ska, Ka u kaz, Mo³da wia, Ukra i na, Po do le)
i li cz nych sym po zjach (W³adi mir, Mo sk wa, Ta sz kent, Sa mar kan da) a ta k ¿e
po dej mo wa³ ra dzie c kich ba da czy w Pol sce. Odby³ li cz ne wy ja z dy do Fran cji
w ra mach wy mia ny kul tu ra l nej.
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Po prze j œciu na eme ry tu rê Pro fe sor wyda³ ksi¹¿kê Ge o log de te kty wem –
na tro pach lu dzi, ku l tur i sztu ki (1979), nie zwy kle in te re suj¹c¹, bêd¹c¹ do wo -
dem na wielk¹ pa sjê po znawcz¹ tego na uko w ca jak i na wie l ki ta lent pi sa r ski.

Pro fe so ro wi za wsze bli skie by³y za gad nie nia ge o lo gii Wa r sza wy, a zbie -
ra ne przez wie le lat ma te ria³y pos³u¿y³y do przy go to wa nia opra co wa nia
200 lat dzie jów nauk geo lo gi cz nych w Wa r sza wie wy da nej dru kiem w 2002 r.
Przygoto wy wa³ do dru ku ksi¹¿kê Dzie je Wa r sza wy wi dzia ne okiem geo lo ga,
jed nak dzie³a tego nie do ko ñ czy³.

DZIA£ALNOŒÆ ORGANIZACYJNA

Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki je sz cze pod czas stu diów da³ siê po znaæ jako
do bry or ga ni za tor. By³ akty w nym cz³on kiem Ko³a Ge o gra fów Stu den tów
UW, a w la tach 1929–1930 prze wod nicz¹cym tego ko³a. Bra³ udzia³ w orga -
ni zo wa niu za rów no kró t kich wy cie czek pod wa r sza wskich jak i d³u¿ szych po
Pol sce. Ucze st ni czy³ w wy pra wie do Ju gos³awii jako je den z 2 stu den tów geo -
lo gii.

Kie dy w 1933 r. po ja wi³ siê po mys³ wy pra wy na uko wej na Spi ts be r gen,
za an ga ¿o wa³ siê w jej or ga ni za cjê i na stê p nie, kie dy wy pra wa dosz³a do sku t -
ku w 1934 r., wzi¹³ w niej udzia³. Po nie wa¿ za wsze bar dzo do brze przy go to -
wy wa³ siê do wsze l kich za dañ, przed wy praw¹ po larn¹ zor ga ni zo wa³ zi mo wy 
wy jazd w Ta try w celu na uki pro wa dze nia ob se r wa cji geo lo gi cz nych w trud -
nych wa run kach.

Po wo j nie akty w nie w³¹czy³ siê w od bu do wê Wa r sza wy, pe³ni¹c obo -
wi¹zki kie ro w ni ka Pra co w ni Fi zjo gra ficz nej utwo rzo nej przy Biu rze Od bu do -
wy Sto li cy (od sty cz nia 1945 do wrze œ nia 1946). Rów nie akty w nie w³¹czy³ siê
w dzia³al noœæ na rzecz roz wo ju na uki i or ga ni za cji dy da kty ki Uni wer sy te tu
Wa r sza wskie go, pocz¹tko wo w za kre sie ge o gra fii, a od 1951 r. ge o lo gii.

W 1949 r. wraz ze swoj¹ ¿on¹ Wies³aw¹ utwo rzy³ pra co w niê fi zjo gra fii
urba ni sty cz nej. Pra co w nia dzia³a³a do 1952, pocz¹tko wo w Zak³ad zie Geo -
gra fi cz nym a na stê p nie w Ka te drze Ge o gra fii Fi zy cz nej. Pro fe sor wspó³pra -
co wa³ z Wo je wódzk¹ Ko misj¹ Pla no wa nia Go spo dar cze go i Wo je wódzk¹
Rad¹ Na ro dow¹. Od 1951 r. by³ rze czo z nawc¹ w Pra co w ni Fi zjo gra ficz nej
przy Centra l nym Biu rze Pro je któw i Stu diów ZOR a na stê p nie w Przed siê -
bior stwie Geo lo gi cz nym i Fizjo graficz no-Geo dezyj nym GEOPROJEKT.
By³ jed nym z ucze st ni ków prac G³ów ne go Urzê du Pla no wa nia Prze strzen ne -
go. Z je go ini cja ty wy wy ko na no wie le opra co wañ fizjo gra fi cz nych, a w nie -
któ rych z nich ta k ¿e sam ucze st ni czy³. Za ini cjo wa³ m.in. ta kie opra co wa nia
dla miast Ma zo wsza: P³oñ ska, Ma ko wa, Ró ¿a na.

Poza dzia³al no œci¹ na rzecz przed siê biorstw geologi czno-ur banisty cz -
nych pro wa dzi³ aktywn¹ dzia³al noœæ jako na uczy ciel, ge o graf i ge o log. Pro -
wa dzi³ wyk³ady dla na uczy cie li, orga ni zo wa ne przez Mi ni ste r stwo Oœwia ty.

184 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim



W la tach 1946–1948 by³ re da kto rem Wy da w nictw Geo gra fi cz nych PZWS,
a w la tach 1947–1949 cz³on kiem ze spo³u reda kcy j ne go „Ge o gra fia w Szko -
le”. W la tach 1946–1948 ucze st ni czy³ ta k ¿e w Ko mi sji Oce ny Ksi¹¿ek i Pod -
rêczników przy Depa r ta men cie Na uki w Mi ni ste r stwie Oœwia ty. Mia³ rów nie¿
isto t ny wk³ad w zor gani zo wa nie i roz wój Od dzia³u Wa r sza wskie go Pol skie go
To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go. W la tach 1945–1951 by³ jego wi ce pre ze sem.

Do jego dzia³al no œci na rzecz roz wo ju go spo dar ki na le ¿y za li czyæ kon -
tynu o wa ne po wo j nie ba da nia po szu kiwa w cze z³ó¿ rud ¿e la za pod jego kie -
run kiem. Wy ko na³ opra co wa nie z³ó¿ i³ów wa r wo wych Ce gie l ni „Zie lon ka”
(ta k ¿e do ku men ta cjê), ce gie l ni w Mo ch tach i na Rów ni nie B³oñ skiej. Ucze st -
ni czy³ w opra co wa niu wstê p nej do ku men ta cji dla ce men to w ni „Wiek II” oraz 
oce nie z³ó¿ ka mie ni bu do w la nych Jury Pol skiej.

Poza akty w ny mi dzia³ania mi od 1951 roku nad orga ni zo wa niem Wy -
dzia³u Ge o lo gii, a pó Ÿ niej Ka te dry Ge o lo gii Czwa r to rzê du, któ rej by³ kie ro w -
ni kiem, czy ni³ te¿ sta ra nia o utwo rze nie Zak³adu Nauk Geo lo gi cz nych przy
PAN, a po jego powo³aniu (1954) zor ga ni zo wa³ i kie ro wa³ tam Pra co w ni¹
Ge o lo gii Czwa r to rzê du.

W la tach 1952–1954 pra cuj¹c jed no cze œ nie na UW by³ na cze l nym dy re k -
to rem w In sty tu cie Geo lo gi cz nym, fun kcjo nuj¹cym wów czas przy Cen tra l -
nym Urzê dzie Ge o lo gii. W tym cza sie pra co wa³ nad pro gra mem prac badaw -
czo-po szukiwa w czych, w któ rych w wiê kszym ni¿ do ty ch czas sto p niu uw z -
glêd ni³ Ni¿ Pol ski, nad wdro ¿e niem no wych za sad do szcze gó³owe go zdjê cia
geo logi cz ne go Pol ski, pra wid³owej oce ny z³ó¿. Po wiê kszy³ za kres ba dañ
pod sta wo wych w In sty tu cie Geo lo gi cz nym. Ta k ¿e na ten okres przy pa da za -
pocz¹tko wa nie po szu ki wañ siar ki w re jo nie Ta r no brzega.

W la tach 1954–1957 jako cz³onek Cen tra l nej Ko mi sji Kwa lifi kacy j nej
pe³ni³ fun kcje opi nio da w cze kadr na uko wych.

Pod czas Miê dzyna rodo we go Roku Geo fizy cz ne go, w³¹czy³ siê w ogó l -
no œwia tow¹ akcjê ba dañ przy go to wuj¹c pro gram wzno wie nia ba dañ po la r -
nych i zor gani zo wa nia ba dañ w re jo ny tro pi ka l ne. Stan¹³ wów czas na cze le
Pod ko misji Wy praw Pol skie go Ko mi te tu Miê dzyna rodo we go Roku Ge o fi zycz -
ne go (MRG) i akty w nie ucze st ni czy³ w przy go to wa niach do wy praw a ta k ¿e
w nie któ rych bra³ udzia³. W ra mach przy go to wañ do wy praw MRG prze by -
wa³ w Szto k ho l mie, Oslo i Mo sk wie, gdzie usta la³ po dzia³ za dañ. Pro wa dzi³
dzia³al noœæ popu la ry za torsk¹ po le gaj¹c¹ na po ga dan kach w ra dio i pi sa niu ar -
ty ku³ów do pra sy. Wy da na zo sta³a rów nie¿ jego ksi¹¿ka Wœród lo dów i ska³
(1959). Po wy pra wach na Spi ts be r gen (1958) i An tar kty dê (1958/1959) zaj¹³
siê przy goto wy wa niem i re a li zacj¹ wy praw do Wie t na mu (1957, 1965). 

W 1960 r. zo sta³ powo³any na sta no wi sko wi ce prze wod nicz¹cego ko mi -
te tu orga niza cyj ne go kon gre su INQUA w Pol sce. Przy go to wa³ wraz ze swo i -
mi wspó³pra cow ni ka mi sze ro ki pro gram na uko wy, g³ów nie na te re nie Pol ski
œro d ko wej, pre zen to wa ny pod czas kon gre su w 1961 r. Z ini cja ty wy Pro fe so ra 
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w 1964 r. zo sta³ utwo rzo ny w Pol sce Ko mi tet Ba dañ Czwa r to rzê du PAN, któ -
re go by³ pie r wszym prze wod nicz¹cym, a pó Ÿ niej ho no ro wym prze wod -
nicz¹cym.

Pod czas VII kon gre su INQUA w De nver (1965) prze wod ni czy³ w ra -
mach tego Ko mi te tu pol skiej de le ga cji. Zo sta³ wte dy powo³any na cz³onka
wie lu ko mi sji: Stra ty gra fii, Neo te kto ni ki, Li to lo gii i No men kla tu ry dzia -
³aj¹cych przy INQUA.

Ju¿ jako wy bi t ny na uko wiec i zna ny or ga ni za tor na uki obe j mo wa³ wie le
sta no wisk w ra dach na uko wych i pe³ni³ sze reg fun kcji w ró ¿ nych ko mi sjach.
By³ prze wod nicz¹cym Rady Na uko wej Zak³adu Nauk Geo lo gi cz nych PAN,
cz³on kiem ze spo³u Rady G³ów nej Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa Wy ¿sze go,
cz³on kiem Ko mi te tu Geo logi cz ne go PAN, de le ga tem Rady Wy dzia³u Ge o lo -
gii do Se na tu Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. W la tach 1961–1964 by³ pre ze -
sem Pol skie go Sto wa rzy sze nia Fi l mu Na uko we go.

Jego zdo l no œci ³¹cze nia zain te re so wañ przy rod ni czych, huma ni sty cz -
nych i te ch ni cz nych zna laz³y od zwier cied le nie w dzia³al no œci popu lary zato r -
skiej, szcze gó l nie we wspó³pra cy z Pol skim Ra dio, w któ rym w Re da kcji
Przy rod ni czej na gra no cy kle au dy cji na te mat za gad nieñ geo lo gi cz nych jak
i po kre w nych dzie dzin. Pro fe sor wy stê po wa³ ta k ¿e w te le wi zji m.in. w cy -
klach „Eu re ka” czy „Klub 6 Kon ty nen tów”.

Przez ca³y czas ini cjo wa³ lub czyn nie ucze st ni czy³ w pro je ktach urba ni sty -
cz nych Wa r sza wy, wska zuj¹c na ko nie cz noœæ do bre go opra co wa nia wszech -
stronnej do ku men ta cji geo lo gi cz nej, geologi czno-in ¿ynie r skiej i hydro geolo -
gi cz nej. Pod kre œla³ zna cze nie zgod no œci pro je któw urba ni sty cz nych czy go -
spo da r czych z ko nie cz no œci¹ ochro ny œro do wi ska. Ta kie opra co wa nia za ini -
cjo wa³ w przy pa d ku od bu do wy Za mku Kró le wskie go, bu do wy Wis³o stra dy,
czy przy go to wa nia do ku men ta cji tra sy Cen tra l nej Ma gi stra li Ko le jo wej. Za
dzia³al noœæ w tym za kre sie otrzy ma³ z³ot¹ od zna kê ho no row¹ na jubi le u szo -
wym zje Ÿ dzie To wa rzy stwa Ur ba ni stów Pol skich. 

DZIA£AL NOŒÆ DY DA KTY CZ NA

Dzia³al noœæ dy da kty cz na S.Z. Ró ¿y c kie go zwi¹zana jest prze de wszy -
stkim z prac¹ na uczy cie la aka demi c kie go na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim
w Zak³ad zie Geo gra fi cz nym, pó Ÿ niej w In sty tu cie Geo gra fi cz nym (1945–1951),
a na stê p nie na Wy dzia le Ge o lo gii (1951–1968). 

Po uzy ska niu tytu³u do cen ta, a po tem pro fe so ra UW pra ca dy da kty cz na obej -
mo wa³a wyk³ady z geo mor fo lo gii, ge o gra fii fi zy cz nej i fi zjo gra fii pro wa dzo ne
dla stu den tów ge o gra fii. By³y one ogro m nie wa ¿ ne dla Pro fe so ra. Rze te l nie przy -
go to wy wa³ siê do za jêæ, pro wa dzi³ je z pasj¹. Pra co wa³ nad no wy mi me to da mi
naucza nia i wdra ¿a³ je na stê p nie w ¿y cie. Z jego ini cja ty wy wpro wa dzo no
do pro gra mu stu diów ku r sy te re no we, bêd¹ce roz sze rze niem przed wo jen ne go
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Pra cti cum. Du¿e zna cze nie przy wi¹zywa³ do kom p le kso wych opra co wañ re gio -
na l nych, a tym sa mym stwo rzy³ pod sta wy do wpro wa dze nia w la tach na stê p nych 
pla no wa nia prze strzen ne go. Stu den ci przy go to wuj¹c siê do za jêæ te re no wych
opra co wy wa li ka me ra l nie, na pod sta wie do stê p nych map i li te ra tu ry, mo ¿ li wie
naj dok³ad niej po szcze gó l ne ele men ty œro do wi ska przy rod ni cze go, a na stê p nie
ju¿ w te re nie wery fi ko wa li b¹dŸ uzu pe³nia li wy ko na ne opra co wa nia.

Od uru cho mie nia pra co w ni ma gi ste r skiej pod kie run kiem Pro fe so ra pi sa -
ne by³y pra ce z geo mor fo lo gii czwa r to rzê du oko lic Wa r sza wy oraz z za kre su
fi zjo gra fii. Pro fe sor za wsze przyk³ada³ du¿e zna cze nie do apli kacy j no œci
prac. Jego ma gi stran ci po sko ñ cze niu stu diów po dej mo wa li pra cê prze de
wszy stkim w biu rach pro je kto wych, pra co w niach fizjo gra fi cz nych czy
w przed siê bio r stwach geologi czno-ge odezy j nych.

W tym cza sie Pro fe sor wyda³ ma³y pod rê cz nik ge o lo gii in ¿y nie r skiej,
przegl¹dowe mapy geo lo gi cz ne i geomo rfolo gi cz ne Pol ski.

Pra ca na Wy dzia le Ge o lo gii ³¹czy³a siê z dy da ktyk¹, obe j muj¹c¹ wyk³a -
dy prze de wszy stkim z ta kich przed mio tów jak stra ty gra fia czwa r to rzê du i pa -
leo geo gra fia.

By³ pro mo to rem ponad 200 prac ma gi ste r skich w za kre sie ge o lo gii i geo -
mor fo lo gii czwa r to rzê du i pro mo to rem 26 roz praw do kto r skich. Jako na uko -
wiec i na uczyciel aka de mi cki sw¹ oso bo wo œci¹, indy widu al no œci¹ wy war³ wiel ki 
wp³yw na ki l ka po ko leñ ge o lo gów i ge o gra fów (Lin d ner 1989). Szcze gó l nie
zas³yn¹³ z no wa to r skich eks pe ry men tów prze pro wa dzo nych w la tach piê æ dzie -
si¹tych, do tycz¹cych mor fo ge ne zy rze Ÿ by gla cja l nej, erozyj no-aku mulacy j nej,
i eo li cz nej. Je den z ta kich eks pe ry men tów po le ga³ na ob se r wa cji to p nie nia
„l¹do lo du”. Zim¹ zgro ma dzo no kry lo do we, ze bra ne na Wi œle, któ re po kru szo -
ne i zmie sza ne z glin¹ po za ma rz niê ciu utwo rzy³y sztu cz ny ma r twy lód. Tê
wielk¹ bry³ê lo dow¹ na stê p nie umie sz czo no w pi w ni cy gma chu Wy dzia³u Geo -
lo gii. W ob se r wa cje eta pów to p nie nia tego sztu cz ne go l¹do lo du zaan ga ¿o wa ni
byli stu den ci, do ku men tuj¹c dok³ad nie na stê puj¹ce po so bie zmia ny po przez
sy ste maty cz nie po wta rza ne po mia ry i wy ko na ne szcze gó³owe ka r to wa nie.

Pro fe sor wpro wa dzi³ do me tod ba dañ te re no wych opra co wa nie w po sta ci
szcze gó³owe go zdjê cia geo logi cz ne go wielo kilo me tro wej d³ugo œci ods³o niêæ,
jak np. ska r py wi œla nej w re jo nie Mocht, czy Za kro czy mia. Jest au to rem ko m p lek -
so we go pro gra mu opra co wy wa nia szcze gó³owych map geo lo gi cz nych osa dów
czwar to rzê do wych dla po wie rz ch ni te re nu i po wie rz ch ni ko pa l nych, któ re mia³y
za sto so wa nie nie ty l ko w na ucza niu, ale i pó Ÿ nie j szych pra cach ba da w czych. Ta -
kie po dej œcie sto so wa ne w opra co wa niach re gio na l nych przy czy ni³o siê do wie lu 
no wa to r skich opra co wañ stra tygra fi cz nych i paleo geo grafi cz nych czwa r to rzê du
Pol ski œro d ko wej. Me to dy te sto so wa li ucz nio wie Pro fe so ra oraz jego wspó³pra -
co w ni cy. Uwa ¿a ny jest za twó r cê pol skiej szko³y ba dañ czwa r to rzê du.

 Ewa Smo l ska
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Ba ra nie cka M.D., Ma r cin kie wicz A., Mi cha l ska Z., 1977, Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki,

Stu dia Geol. Po lon. 52, s. 6-35 (pra ca za wie ra wy kaz pu b li ka cji Pro fe so ra do 1977
roku).

Lin d ner L., 1989, Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki (1906-1988), Ann. Soc. Geol. Po lon., Os so -
li ne um, 59, s. 535-543.

WA ̄  NIE J SZE PU B LI KA CJE STE FANA ZBI G NIE WA RÓ ̄ Y C KIE GO

1927, Ma te ria³y Ÿród³owe z otwo rów œwi dro wych oko lic Wa r sza wy [w:] J. Sa m so no -
wicz; Bu do wa geo lo gi cz na i dzie je oko lic Wa r sza wy. Prze wod nik geo lo gi cz ny po
Wa r sza wie i oko li cy. Wa r sza wa.

1929, Dwa pro fi le geo lo gi cz ne przez Wa r sza wê. Spraw. Tow. Nauk. Warsz., 22,
s. 30-39. Wa r sza wa (wspó l nie z J. Le wi ñ skim).

1930, Ra dio la ry ty w ob rê bie Ka r pat fli szo wych, Wszech œwiat, 68. Wa r sza wa (wspó l nie
z Z. Su j ko wskim).

1934, Pró ba po rów na nia pro fi li geo chro nolo gicz nych oko lic So cha cze wa i Wa r sza wy,
Ko s mos A, 57, s. 339-343. 

1934, Mapa mor folo gi cz na re jo nu Wa r sza wy (dla ce lów urba ni sty cz nych) [w:] J. Chmie -
le wski i Sz. Syr kus: Wa r sza wa fun kcjo na l na. Tabl. V. SARP. Wa r sza wa.

1934, Hy dro gra fia i rze Ÿ ba te re nu re jo nu Wa r sza wy [w:] J. Chmie le wski i Sz. Syr kus,
Wa r sza wa fun kcjo na l na. Tabl. IV. SARP. Wa r sza wa.

1935, Wy pra wa na Spi ts be r gen w 1934 roku, Przegl. Ge ogr., 15, s. 119-137. 
1935, (z M. Koby³ec kim) O me te o ry cie ³owi c kim, Wszech œwiat, s. 137-142. 
1935, Ar kty ka, z.1. [w:] Wie l ka Ge o gra fia Po wszech na (z. 56) s. l-48. Trza ska, Evert

i Mi cha l ski. Wa r sza wa.
1936, Zie mia To rel la. Te ren dzia³al no œci pol skiej wy pra wy po la r nej 1934 r., Ta te r nik,

29, s. 173-181. 
1936, (z M. Koby³ec kim.) Me te o ry ty ³owi c kie. Spo strze ¿e nia ze bra ne w te re nie oraz za -

rys ogó l nej cha ra kte ry styki oka zów, Za byt. Przyr. Nie o¿yw., 3, s. 181-193. 
1936, Ar kty ka, z 2. [w:] Wie l ka Ge o gra fia Po wszech na, Trza ska, Evert i Mi cha l ski.

 Warszawa , s. 49-96.
1937, (z Z. Su j ko wskim) Ge o lo gia Wa r sza wy (Ge o lo gie of Wa r saw). Mapy geo lo gi cz -

ne: A – na po wie rz ch ni; B – na g³êbo ko œci 5 m; C – na g³êbo ko œci 10 m; mapa gó r -
nej po wie rz ch ni i³ów po zna ñ skich; da w ne gli nian ki i sta wy Wa r sza wy; 4 pro fi le
geo lo gi cz ne przez Wa r sza wê. Tekst ob ja œ niaj¹cy do map geo lo gi cz nych. Dyr. Wo doc.
i Kanal. m.st. Wa r sza wy, Wa r sza wa.
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1937, Mapa geo lo gi cz na oko lic Le lo wa. 1:50 000, Arch. di. Inst. Geol., 46 29/3. Wa r sza -
wa.

1937, Ar kty ka, z. 3. [w:] Wie l ka Ge o gra fia Po wszech na (z. 100), Trza ska, Evert i Mi chal -
ski, Wa r sza wa, s. 97-144,

1937, Stra ty gra fia i te kto ni ka kre dy w oko li cach Le lo wa (w pó³n.-wsch. Czê œci ar ku sza
¯arki), Spraw. PIG, 9, 2, s. 127-176. 

1937, Mapa przegl¹dowa pasa pia sków ¿e la zi s tych jury bru na t nej na pó³n.-wsch. zbo -
czu Gór Œwiê to krzy skich, 1:100 000, Arch. Inst. Geol., 44 32/115. 

1937, Uwa gi o ru dzie ¿e la z nej na ob sza rze pola gó r ni cze go „B³êdów”, 3 s. Arch. Inst.
Geol., 47.

1937, Ar kty ka, z. 4, 5. [w:] Wie l ka Ge o gra fia Po wszech na (z. 101, 102), Trza ska, Evert
i Mi cha l ski, Wa r sza wa, s. 145-209.

1939, Ba da nia geo lo gi cz ne i ro bo ty po szu kiwa w cze w r.1938 w stre fie wy stê po wa nia
jury na pó³no c nym i wschod nim ob rze ¿e niu Gór Œwiê to krzy skich, Biul. PIG, 18,
s. 43-58. 

1939, Mapa geo lo gi cz na ark. Oro ñ sko 1:25 000, Arch. Inst. Geol., 43 32/24. 
1939, Mapa geo lo gi cz na ark. Wie rz bi ca 1:25 000, Arch. Inst. Geol., 43, 32/25.
1939, Mapa geo lo gi cz na ark. Ra dom 1:25 000 (czêœæ wschod nia), Arch. Inst. Geol.,

43 32/19. 
1940, Mapa geo lo gi cz na 1:100 000 ark. Ra dom, Arch. Inst. Geol., 43 32/49. 
1941, Ze spó³ map fizjo gra fi cz nych do pla nu od bu do wy Wa r sza wskie go Ze spo³u Mie j -

skie go (hi p so me tria, ge o lo gia, hy dro geo lo gia, geo mor fo lo gia), Tekst ob ja œ nia -
j¹cy. Kon spi racy j ne Biu ro Pla no wa nia Okrê gu Wa r sza wskie go (przy SPB). Ar chi -
wum. Wa r sza wa.

1941, £upki bi tu mi cz ne w Go³ko wie ko³o Pia se cz na (przek³ad nie mie cki), 3 s., l pro fil.
Arch. Inst. Geol., 40, 32/1. 

1942, Opra co wa nie fi zjo gra ficz ne re jo nu Otwo cka dla jego re jo ni za cji urba ni sty cz nej,
Tekst, 4 mapy l:25 000, prze krój hydro geolo gi cz ny. Re gio na l ny Plan Za bu do wy
Stre fy Wa we r -O twock pod kie run kiem J. Chmie le wskie go. Kon spi racy j ne Biu ro
Pla no wa nia Okrê gu Wa r sza wskie go (przy SPG), Ar chi wum, Wa r sza wa.

1944, (z S. Dokto rowicz -Hreb nic kim) Przegl¹dowa Mapa Geo lo gi cz na od kry ta, ark.
Kra ków 1:300 000 (przek³ad nie mie cki), Arch. Inst. Geol., 74/47.

1945, (z H. Wiê c kowsk¹) Mapa wa r stwy su chej te re nu m.st. Wa r sza wy ark. Czer nia -
ków- Moko tów i Wawe r - Gro chów 1:5 000, Pra co w nia Fi zjog. BOŒ. Ar chi wum.
 Warszawa.

1945, (jako czêœæ pla nu roz bu do wy Po zna nia, L. Tol ma sze wskie go) Wa run ki fi zjo gra -
ficz ne m.st. Po zna nia jako t³o do pla nu prze strzen ne go jego roz bu do wy. Mapa mor -
folo gi cz na oko lic m.st. Po zna nia; Roz wój tery to ria l ny mia sta st. Po zna nia na tle
jed no stek mor folo gi cz nych; Szkic prze zna cze nia te re nów na pod sta wie ich w³aœci -
wo œci fizjo gra fi cz nych; Za rys gra nic wie l kie go Po zna nia jako jed no stki obe j -
muj¹cej fun kcje mie sz ka nia, pra cy i od po czyn ku, na pod sta wie przes³anek fizjo gra -
fi cz nych. Zarz. Mie j ski m.st. Po zna nia. Biu ro Urba ni sty cz ne. Ar chi wum,  Poznañ.

1945, Mapa kla sy fi ka cji wa run ków za bu do wy te re nu m.st. Wa r sza wy na pod sta wie da -
nych geo lo gi cz nych w ska li 1:25 000, Pra co w nia Fi zjogr. BOŒ, Ar chi wum,  War -
szawa.

1946, Przy czyn ki do zna jo mo œci kra su Pol ski. Kras opo czy ñ ski, Przegl. Ge ogr., 20,
s. 107-127.
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1946, Ar kusz Lu b lin. Przegl¹dowa Mapa Geo lo gi cz na Pol ski 1:300 000, Wyd. A. PIG.
Wa r sza wa.

1946, Bu do wa geo lo gi cz na i geo mor fo lo gia re jo nu Gdañ sk-G dynia -So pot, jako t³o do
pla nu prze strzen ne go roz bu do wy Trój mia sta, Tekst, 2 mapy l:25 000, Biu ro Urba -
ni sty cz ne m. Gda ñ ska, Ar chi wum, Gdañsk.

1946, Mapa geologi czno-geo morfolo gicz na wo je wó dz twa gda ñ skie go dla ce lów pla no -
wa nia prze strzen ne go 1:300 000, Biu ro Urba ni sty cz ne Wo jew. Rady Na rod.
w Gda ñ sku, Ar chi wum, Gdañsk.

1947, Ju ra j skie ska³y krze mion ko we nad Pi lic¹ i ich zna cze nie pra kty cz ne, Biul. PIG,
29, s. 3-15.

1947, In ter gla cjal ne ³upki bi tu mi cz ne w Bar ko wi cach Mo krych ko³o Su le jo wa, Biul.
PIG, 29, s. 16-24. 

1947, Mapa Mor folo gi cz na Pol ski 1:3 000 000. Stu dium Pla nu Krajo we go, G³ówny
Urz¹d Pla no wa nia Prze strzen ne go, Wa r sza wa.

1947, Mapa geo lo gi cz na od kry ta p³n.-zach. czê œci Gór Œwiê to krzy skich 1:100 000,
3 pro fi le. Arch. Inst. Geol. 44, 31/96. 

1948, Uwa gi o Rhyn cho nel li dach jury gó r nej Pa s ma Krako wsko- Czêsto cho wskiego,
Biul. PIG, 42, s. 16-40. 

1948, (z S. Py jo rem) £upki bi tu mi cz ne, Ma te ria³y Bu do w la ne, 3, s. 150-157. 
1949, Przegl¹dowa Mapa Geo lo gi cz na Pol ski 1:300 000, Wyd. A. ark. Gdañsk. PIG,

Wa r sza wa.
1949, Mapa Geo lo gi cz na Pol ski od kry ta bez utwo rów czwar to rzê do wych 1:1 000 000,

Arch. Inst. Geol., ObO/650, Wa r sza wa.
1949, Ge o lo gia in ¿y nie r ska [w:] Pod rê cz nik in ¿y nie rii, Wyd. 2., s. 67-108, 12 rys.; mapa 

geomo rfolo gi cz na i mapa geo lo gi cz na Pol ski l:5 000 000, Trza ska, Evert i Mi cha l -
ski, Wa r sza wa.

1950, Przy czyn ki do zna jo mo œci kra su Pol ski, II „Za pad³e Do³y” we wschod niej czê œci
La sów Sta ra cho wic kich, Przegl. Ge ogr., 22, s. 225-280.

1951, Ka mie nie u¿y t ko we Jury Krako wsko- Czêsto cho wskiej, Mapa l:100 000 i tekst
(pró ba inwe nta ry za cji i oce ny za so bów re jo nu). PKPG. Dep. Bud., Wa r sza wa.

1952, Czwa r to rzêd i geo mor fo lo gia, Mapa l:3 000 000, [w:] At las Geo gra fi cz ny Pol ski,
M. Ja ni sze wskie go. PZWS. Wa r sza wa. (8 wy dañ w la tach 1952-1962).

1952, Ge o lo gia. Te kto ni ka. Mapy 1:4 500 000 [w:] At las Geo gra fi cz ny Pol ski, M. Ja ni -
sze wski, PZWS, Wa r sza wa.

1953, Gó r ny do gger i do l ny malm Jury Krako wsko- Czêsto cho wskiej, Pr. Inst. Geol., 17,
ss. 412, Wa r sza wa.

1953, Ge o lo gia. Mapa geo lo gi cz na od kry ta 1:2 000 000, At las Pol ski. G³. Urz. Pom.
Kra ju, 1. Wa r sza wa.

1953. (z S. Dokto rowicz -Hreb nic kim) Przegl¹dowa Mapa Geo lo gi cz na Pol ski 1:300 000,
Wyd. A. ark. Kra ków. Inst. Geol., Wa r sza wa.

1954, (z S. Zwie rzem) Przegl¹dowa Mapa Geo lo gi cz na Pol ski 1:300 000, Wyd. A. ark.
Wa r sza wa. Inst. Geol., Wa r sza wa.

1954, Za da nia In sty tu tu Geo logi cz ne go na lata 1954-1955, Przegl. Geol., 1. 
1955, Par kin so nie, ga ran tia ny i stre no ce ra sy z do gge ru ob rze ¿eñ Gór Œwiê to krzy skich

i zna cze nie stra ty gra ficz ne, Acta Geol. Pol., 5 , 3 s. 305-347. 
1955, (z I. Jur kie wi czow¹) Przegl¹dowa Mapa Geo lo gi cz na Pol ski 1:300 000, Wyd. B. ark. 

£ódŸ, Inst. Geol., Wa r sza wa.
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1955, (z S. Ty skim) Przegl¹dowa Mapa Geo lo gi cz na Pol ski 1:300 000, Wyd. B. ark.
Szcze cin, Inst. Geol., Wa r sza wa.

1956, New Stra ti gra p hic Di vi sion of the Do gger Ba sed on Am mo ni te Fa u na, in the Ma r -
gi nal Are as of the Holy Cross Mo un ta ins. Bull. Acad. Pol. Sc., cl. III, 4 (1),
s. 55-61. Wa r sza wa.

1956, Nowy po dzia³ stra ty gra ficz ny do gge ru ob rze ¿eñ Gór Œwiê to krzy skich na pod sta -
wie fa u ny amo ni to wej, Przegl. Geol., 1. 

1956, No wo je stratigrafièeskoje die le ni je do gge ra okai r n lie nii Œwientokèiskich Gor os -
no wan no je na amo ni to woj fa u nie, Bull. Acad. Pol. Sc., Otd. III, 4, 1, s. 53-58. 

1956, Pa leo geo grap hy of the Po lish Ju ras sic, XX Congr. Geol. In ter. Me xi co.
1957, De ta i led stra ti gra p hy of the gla cial se ries of the Qua te r na ry ice Age, V INQUA

Congr. Madri d-Bar ce lo na.
1957, Ex pe ri ments in gla cial geo morp ho lo gy, V INQUA Congr. Ma drid – Ba r ce lo na.
1957, Ob se r va tions on the Qua te r na ry Ice Age of the north Vie t - Nam, V INQUA Congr.

Madri d-Bar ce lo na.
1957, The ice she et of the sandr, V INQUA Congr. Madri d-Bar ce lo na.
1957, Stre fo woœæ rze Ÿ by i zja wi ska pery gla cja l ne na Zie mi To re la (Spi ts be r gen), Biul.

Pe ry glac., 5, s. 51-88. 
1957, Udzia³ Pol ski w pra cach Miê dzyna rodo we go Roku Geo fizy cz ne go, Na uka Pol., 2.

Wa r sza wa.
1957, Po lish geo p hi si cal ac ti vi ty in Vie t nam, Scien ti fic World, 2. New York.
1957, Pod ró ¿e i przy go dy, Przy jaŸñ, 2 (416).
1958, Do l na jura po³ud nio wych Ku jaw, Biul. Inst. Geol., 133. 
1958, Pró ba od two rze nia pro ce su fo r mo wa nia siê rze Ÿ by polo do w co wej, Eks pe ry ment

geomo rfolo gi cz ny, Acta Geol. Pol., 8, 1, s. l-103. Wa r sza wa.
1958, 40 dni w fior dzie Van Ke u len (Spi ts be r gen), Pro ble my, 10.
1958, Pol ni s che Wis sens chaf t ler in Tale des Son g koi in Vie t nam, Wis sen u. Le ben, 3, 5,

Be r lin.
1959, Bu do wa geo lo gi cz na pó³nocno - za chod niej czê œci Zie mi To rel la (Spi ts be r gen),

Stud. Geol. Pol., 2. 
1959, Wœród lo dów i ska³, Sport i Tu ry sty ka, Wa r sza wa.
1960, Stra ty gra fia i zmia ny fa cja l ne naj wy ¿sze go do gge ru i ma l mu Jury Czê sto cho w -

skiej, Przegl. Geol., 8.
1960, Czwa r to rzêd re gio nu Jury Czê sto cho wskiej i s¹sia duj¹cych z ni¹ ob sza rów,

Przegl. Geol., 8.
1962, An tar kty da [w:] Wie l ka En cy klo pe dia Po wszech na. T. 1., PWN, Wa r sza wa.
1962, Ar kty ka [w:] Wie l ka En cy klo pe dia Po wszech na. T. 1., PWN, Wa r sza wa.
1963, Der Rhy t mus der Ye ran de run gen des an tar ktis chen In lan de i ses un ter dem Ein -

fluss der Klima s chwan kun gen, Pola rfo r s chung, 5 , 1-2, Jg. 33.
1964,Klima tostra tygra ficz ne jed no stki po dzia³u ple j sto ce nu, Acta Geol. Pol., 14, 3,

s. 321-339. 
1964, Les os cil la tions cli ma ti qu es pen dant le „Grand In ter gla ciai re”, Rep. VI INQUA

Congr. 1961, 2, Wa r sza wa, s. 211-225. 
1965, Tra its prin ci pa ux de la stra ti gra p hie et de la paleo morp ho lo gie de la Po lo g ne

pen dant le Qua ter na i re, Rep. VI INQUA Congr. 1. Ple na ry Ses sions, Wa r sza wa,
s. 123-142. 
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1965, Die Stra tigra phi s che Stel lung des Wart he - sta diums in Po len. Ei szei ta l ter u. Ge genw.,
16, Ohrin gen/Wurtt, s. 189-201.

1965, The di re c tions of winds car ry ing lo ess dust as shown by ana ly sis of accu mu la ti ve
lo ess forms in Bu³ga ria, Abs tracts, Su p le ments. VII INQUA Congr. Bo u l der and
De nver (Co lo ra do).

1965, Ko pa l ne algi w les sach, Przegl. Geol., 2.
1966, Za pis geo lo gi cz ny dzia³al no œci cz³owie ka na tle jego go spo dar ki za so ba mi przy ro -

dy. Pra wid³owa go spo dar ka za so ba mi przy ro dy po przez pla ny prze strzen ne, Mat.
z Konf. Se kcji Fi zjogr. TUP, w dniach 6-7.V.1965 r. Ma te ria³y (12), Wa r sza wa.

1967, Le sens des vents po rtant la po us sière de lo ess à la lumière de 1’analyse des fo r -
mes d’accumulation du lo ess en Bu l ga rie et en Eu ro pe Cen tra le, Rev. Géomorph.
Dyn., 5. Pa ris.

1967, Za rys stra ty gra fii ple j sto ce nu Pol ski Œro d ko wej [w:] R. Ga lon (red.), Czwa r to rzêd 
Pol ski, PWN, Wa r sza wa, s. 259-310. 

1967, Zmia ny za siê gów po je zie rzy w in ter gla cja³ach, Przegl. Ge ogr., 40 (2). Wa r sza wa.
1967, Ple j sto cen Pol ski Œro d ko wej na tle przesz³oœci w gó r nym trze cio rzê dzie, PWN,

Wa r sza wa.
1967, The di na mi cal stra ti fi ca tion on the mo ra i ne bo u l der cla ys, Bull. Acad. Pol. Sc., 15. 
1967, The last gla cia tion and con tem pora neo us Earth mo u ve ments in Po land, Bull.

Acad. Pol. Sc., 15. Wa r sza wa.
1967, The Ol dest (Cro me rian) In ter gla cial in Po land, Bull. Acad. Pol. Sc., 15.
1967, (z Z. La m pa r skim) Kie run ki ru chu lodu w cza sie trans gre sji zlo do wa ce nia œrod -

kowo pol skie go w pó³no c nej czê œci Jury Pol skiej. Pra ce o Ple j sto ce nie Pol ski Œro d -
ko wej, Acta Geol. Pol., 17. 

1967, (z J. W¹so wi czem) An tar kty da [w:] En cy klo pe dia Przy ro da i Te ch ni ka, Wa r sza -
wa, s. 43-49.

1967, (z J. W¹so wi czem) Ar kty ka [w:] En cy klo pe dia Przy ro da i Te ch ni ka, Wa r sza wa,
s. 65-68. 

1968, Ge o lo gia, te kto ni ka, mapy 1:4 500 000, Geo mor fo lo gia i Czwa r to rzêd, Za siê gi
zlo do wa ceñ, mapy 1:3 500 000 [w:] J. Bar bag, A. Dy li ko wa (red.) Ge o gra fia Pol -
ski, Czêœæ I. Œro do wi sko geo gra fi cz ne i go spo dar ka cz³owie ka, PZWS, Wa r sza wa.

1969, Clima to stra tygra phy and its Ap p li ca tion with Ple i sto ce ne of Mid d le Po land as
Exa m p le, Ge ogr. Pol., 17, s. 7-40. 

1969, Za rys ge o lo gii i geo mor fo lo gii Ma zo wsza w nawi¹za niu do dzia³al no œci cz³owie -
ka, Czas. Ge ogr., 40, 2.

1969, (z T. Wy so cza ñ skim) L’application de la méthode flour- chlore -apa ti te pour la
da ta tion re la ti ve et ab so lu te du Qua ter na i re [w:] Étu des sur le Qua ter na i re dans le
Mon de. VIII INQUA Congr. Pa ris, s. 937-940. 

1970, Dy na mi cz ne u³awi ce nie glin zwa³owych i inne pro ce sy w de nnej czê œci mo re ny
l¹do lo dów czwar to rzê do wych, Acta Geol. Pol., 20, 3.

1970, Bie gun na Sa ha rze a Pol ska na rów ni ku, Kon ty nen ty, 7. 
1972, Ni zi na Ma zo wie cka [w:] R. Ga lon (red.) Geo mor fo lo gia Pol ski, t. 2, PWN, Wa r -

sza wa, s. 271-317. 
1972, Ple j sto cen Pol ski Œro d ko wej (na tle przesz³oœci w gó r nym trze cio rzê dzie), Wyd. II,

roz sze rzo ne, ss. 314, PWN, Wa r sza wa.
1973, Z hi sto rii pol skich wy praw na Spi ts be r gen, Czas. Ge ogr., 44, 2, s. 139-145. 
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1975, De n ne mo re ny eg za ra cyj ne z ma te ria³u lo ka l ne go na Wy ¿y nie Ma³opo l skiej, Mat.
Sym po zjum Kom. Geol. i Li to lo gii Osa dów Czwar to rzê do wych INQUA, Zesz.
Nauk. Uniw. A. Mi c kie wi cza, Ge o gra fia 11.

1976, Za gad nie nia wa run ków po wsta wa nia les sów, Biul. Inst. Geol. 297, s. 77-92.
1978, Od „Mocht” do syn te zy stra ty gra fii ple j sto ce nu Pol ski (From Mo ch ty to a syn the -

sis of the Po lish Ple i sto ce ne), Rocz. Pol. Tow. Geol., 48, 3-4, s. 445-478. 
1978, Use of co m p lex pa leo geo grap hic me t hod to re co g ni ze the hi sto ry of di stro p hic la -

kes and bogs as exe m p li fied by an in ter gla cial lake at Go³ków near Wa r sza wa, Pol.
Arch. Hy dro biol., 25, 1-2, s. 361-371. 

1979, Pro blem of ori gin of the lo ess - ty pe de po sits, Qu a tern. Stu dies in Po land, l, s. 71- 80,
1979, Ge o log de te kty wem: Na tro pach lu dzi, ku l tur i sztu ki, Bi b lio te ka Wie dzy

Wspó³cze s nej – Ome ga 348, ss.199, Wie dza Po wszech na, Wa r sza wa.
1980, Prin ci p les of stra ti gra p hic sub di vi sion of Qua te r na ry of Po land, Qu a tern. Stud. 2,

s. 99 -106. 
1980, Czwa r to rzêd oko lic Le lo wa, Biul. Geol. Uniw. Warsz., 26, s. 9-61. 
1982, Ob ja wy mu to ni za cji i de n ne mo re ny „eg za ra cyj ne” z ma te ria³u lo ka l ne go na

pó³no c nym ob rze ¿e niu Wy ¿y ny Ma³opo l skiej, Biul. Geol. Uniw. Warsz., 26,
s. 107-159.

1982, (z Z. La m pa r skim) Exa ra tion phe no me na at the te r mi nal ice s he et parts of the
Midd le - Po lish Gla cia tion along the no r t hern slo pes of the Cen tral Po lish Up lands,
Acta Geol. Po lon., 32, 3-4, s. 207-215.

1985, Jak po wsta wa³ mój wa r sztat na uko wy? ¯ycie Szko³y Wy ¿szej, s. 57-71.
1986, Stru c tu res pseudo peri glacia i res au Sa ha ra Cen tral, Biul. Pe ryg., 30, s. 125-126.
1986, Py³owe utwo ry typu les so we go na œwie cie – ich wy stê po wa nie i ge ne za. Czêœæ 1:

Przegl¹d roz wo ju pogl¹dów na po cho dze nie les su. Kla sy cz ne stre fy les so we. Les sy
stre fy. Stu dia Geol. Po lon., 85, ss. 193. 

1988, An tar kty da [w:] Wie l ka En cy klo pe dia Po wszech na, Wyd. 2, PWN, Wa r sza wa.
1988, (z L. Lin d ne rem) Czas trwa nia czwa r to rzê du [w:] L. Lin d ner (red.) Ge o lo gia
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Sum ma ry

Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki, ge o lo gist, ge o gra p her, and tra vel ler, was born on 8 Ja nu a ry
1906, in Kon stan ty nów ka, near Do netsk. He spent his chi l d ho od and ea r ly ad ole s cen ce in 
Ukra i ne and la ter he con ti nu ed edu ca tion in gy mna siums in Wa r saw and in Czê sto cho wa. 
Af ter ob ta i ning his scho ol- le a ving cer ti fi ca te in 1925 he be gan ge o lo gic and ge o gra p hic
stu dies at the Fa cu l ty of Phi lo so p hy of the Uni ve r si ty of Wa r saw. In 1931 he ob ta i ned the
ti t le of a Do ctor of Phi lo so p hy in ge o lo gy and phy si cal ge o gra p hy on the ba sis of his
the sis The ¯oliborz’s In ter gla cial. In 1934 he par ti ci pa ted in the Po lish ex pe di tion to
Spi ts be r gen. In 1939 he took part in the Bat t le of Mo d lin Fo r tress and du ring the
oc cu pa tion pe riod he en ga ged in con spi ra tio rial ac ti vi ties in the Ge o gra p hic Se r vi ce at the 
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Su pre me Com mand of the Home Army (AK): he de vi sed mi li ta ry maps, to ge t her with
a gro up of ar chi tects he pre pa red the fu tu re plans of Wa r saw de ve lo p ment, and he
par ti ci pa ted in se cu re ment of the scien ti fic ge o lo gic col le c tion. Af ter the war (1945–1946)
he ran the Stu dy of Town - p lan ning Phy sio gra p hy at the Ca pi tal City Re con stru c tion
Bureau.

In 1945 he ob ta i ned ha bi li ta tion at the Fa cu l ty of Ma t he ma tics and Na tu ral Scien ces of
the Uni ve r si ty of Wa r saw on the ba sis of his dis se r ta tion The Ba t ho nian, Cal lo vian, and
Ox for dian sta ge of the Kra ków- Czê sto chowa Ju ras sic Hi g hland Chain.

He was the first post -war Di re c tor of the De pa r t ment of Ge o gra p hy. In 1946 he was
pro mo ted an as so cia ted pro fes sor and un til 1951 he was the Di re c tor of the Se c tion of
Phy si cal Ge o gra p hy. In 1948–1951 he was also a De pu ty Dean and in 1949–1950 an
As so cia ted Dean of the Fa cu l ty of Ma t he ma tics and Na tu ral Scien ces. In 1951 the
Co un cil of Mi ni sters as si g ned him to or ga ni ze the Fa cu l ty of Ge o lo gy at the Uni ve r si ty of
Wa r saw, and af ter that, in 1952, he bro ught into exi sten ce the Se c tion of the Qua te r na ry
Pe riod Ge o lo gy (the first in the world) which he ran un til 1968. In 1953–1954 he was the
Di re c tor of the In sti tu te of Ge o lo gy at the Ge o lo gi cal Su r vey. In 1954 he was pro mo ted
for a full pro fes sor and since that year he ran the Quaternary Geology Study at the Polish
Academy of Sciences.

In 1955–1959 he pre si ded the Ex pe di tion Com mis sion in the fra me work of the
In ter na tio nal Geo p hy si cal Year. He was both the or ga ni zer and a pa r ti ci pant of many
Po lish scien ti fic ex pe di tions, among ot hers to Spi ts be r gen (1958), to Vie t nam and Chi na
(1956, 1965), to An tar c ti ca (1958/1959), to India (1967), and to Sahara (1970).

He was the edi tor -in - chief of the pe rio di cals „Qua te r na ry Stu dies in Po land” and
„Stu dia Ge o lo gi ca Po lo ni ca”. He was a me m ber of many Po lish and many fo re ign
scien ti fic or ga ni za tions and as so cia tions: among ot hers he was a full me m ber of the
Po lish Aca de my of Scien ces, the first Pre si dent and a Ho no ra ry Pre si dent of the
Com mit tee on Qua te r na ry Stu dies, a ho no ra ry me m ber of the Com mit tee on Po lar
Re se arch, of the Po lish Ge o lo gic So cie ty, of the Po lish Ge o gra p hic So cie ty, and of the
In ter na tio nal Union for Qua te r na ry Re se arch (INQUA). He was also the President of the
Polish Scientific Film Association. 

As a ge o lo gist he made a con tri bu tion to the Ju ras sic and Cre ta ce o us de po sits re se arch; 
he is ack now le d ged to be the cre a tor of the Po lish scho ol of the qua te r na ry ge o lo gy. In the 
field of ge o gra p hy he con tri bu ted mo st ly as a geo morp ho lo gist and a po lar ex p lo rer. He
tu to red ne a r ly 200 master’s the sis and 26 doctor’s dis se r ta tions and was the author of over 
250 papers and many archival studies. 

For his scien ti fic, di da c tic, and orga ni za tio nal ou t put he was ho no u red with, among
ot hers, the Na tio nal Award of I and II de gree, the Commander’s Cross with Star Po lo nia
Re sti tu ta, the Ni co la us Co pe r ni cus Me dal of the Polish Academy of Sciences.

Ste fan Zbi g niew Ró ¿y cki died on 16 Se p te m ber 1988, in Warsaw.
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