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S¹ lu dzie ja k by wy rze Ÿ bie ni z ka mie nia: raz ukszta³to wa ni po osi¹gniê ciu
doj rza³oœci ju¿ siê pra wie nie zmie niaj¹. Ich czas jest jedn¹ wielk¹ stoj¹c¹
tera Ÿnie j szo œci¹: przesz³oœæ da w no minê³a, a przysz³oœæ nie nad cho dzi.

S¹ inni lu dzie: jak je sien ne chmu ry na wie trze, ale bez de szczo we
popo³ud nie – ci¹gle zmie niaj¹cy fo r mê swe go ist nie nia, Ich czas nie stoi
w mie j s cu lecz bie g nie: bez chwi li wy tchnie nia – w tera Ÿ nie j szoœæ.

(Ja cek Ju liusz Ja da cki)

Za sta na wiam siê, czy Pro fe sor Ur szu la So czy ñ ska na le ¿a³a do tych pie r -
wszych, czy wie le Jej cech oso bo wo œci wska zy wa³o, ¿e re pre zen to wa³a tych
dru gich.

Ur szu la So czy ñ ska z domu Cza p li ñ ska uro dzi³a siê 5 lu te go 1933 r.
w P³ocku w ro dzi nie na uczy cie l skiej; tam uko ñ czy³a w 1951 r. Li ce um Ogó l -
no kszta³c¹ce im. W³adys³awa Ja gie³³y uzy skuj¹c ma tu rê.

By³a wszech stron nie uz do l nio na, za sta na wia³a siê nad wy bo rem kie run -
ku stu diów, czy bê dzie to dzien ni ka r stwo, po lo ni sty ka, czy te¿ na uki œcis³e.
Zwy ciê ¿y³y jed nak te dru gie, skie ro wa³a za tem swo je kro ki do Poli te ch ni ki
Wa r sza wskiej, wstê puj¹c na Wy dzia³ Bu dow ni c twa Wod ne go przy go to -
wuj¹cy spe cja li stów z in¿ynierii wodnej, która J¹ zainteresowa³a.

Ka rie rê aka de mick¹ roz po czê³a fo r ma l nie je sz cze jako ma gi stran tka
w 1956 r. od asy sten tu ry w Ka te drze Hy dra u li ki i Hy dro lo gii kie ro wa nej
przez zna ne go hy dro dyna mi ka prof. Ed war da Œwia to pe³ka Cze twer tyñ skie -
go, gdzie pro wa dzi³a æwiczenia z Hydrauliki i Mechaniki P³ynów.

W 1960 r., gdy po wsta³a Ka te dra Hy dro lo gii i Go spo dar ki Wod nej na cze le 
z prof. Ju lia nem La m bo rem – jed nym z najwy bit nie j szych twó r ców no wo cze s -
nej hy dro lo gii pol skiej – dy re kto rem PIHM (Pa ñ stwo wy In sty tut Hydrolo -
giczno- Meteoro logicz ny), za pro po no wa³ m³odej asy sten t ce prze j œcie do pra cy
nauko wo-ba da w czej w tej instytucji. Rok pó Ÿ niej z Jego r¹k otrzy ma³a ju¿ kie -
row ni c two bar dzo znacz¹cej Pra co w ni Me to dy ki Pro gnoz Hy dro logi cz nych
pro wadz¹c równolegle za jê cia dy da kty cz ne na PW. W³aœ nie me to dy ce pro -
gnoz, zw³asz cza wez brañ rzek, po œwiê ci³a naj wiê cej uwa gi przez 50 lat ka rie ry
na uko wej.



Nie co wcze œ niej, bo w 1958 r. zwi¹za³a siê wêz³em ma³¿e ñ skim z in¿.
Mie czys³awem  Soczyñskim – ar chi te ktem. Z tego szczê œli we go zwi¹zku uro -
dzi³o siê dwóch sy nów Ma ciej i To masz, któ rzy ta k ¿e po œwiê ci li siê ar chi te ktu -
rze. By³a ko cha j¹c¹ matk¹ umiej¹c¹ po go dziæ pra cê na ukow¹ z ³adem i ciep³em 
ro dzin nym.

Na kszta³to wa nie pie r wszych prac na uko wych, a byæ mo¿e na ukie run ko -
wa nie ca³ego Jej ¿y cia za wo do we go mia³ g³ówny wp³yw prof. Ju lian La m bor
– pro mo tor roz pra wy do kto r skiej pod tytu³em Me to da prze wi dy wa nia wez -
brañ w gó r skich re jo nach Pol ski w opa r ciu o cha ra kte ry styki fal jed no stko -
wych. Ob ro na do kto ra tu odby³a siê na Poli te ch ni ce Wa r sza wskiej (PW)
w 1963 r. w zna ko mi tym sty lu i z wy ró ¿ nie niem, pra ca zo sta³a w pe³ni opub li -
ko wa na w „Wia do mo œciach S³u¿by Meteoro logiczno -Hydrolo gicz nej”.

Po dwóch la tach od do kto ra tu, ze r wa³a fo r ma l ne kon ta kty z PW, wów -
czas zo sta³a mia no wa na w PIHM na sta no wi sko do cen ta – samo dzie l ne go
pra co w ni ka naukowo-badawczego.

W la tach 60- tych prze by wa³a na ro cz nym sta ¿u na uko wym, w In sty tu cie
Hy dro logi cz nym i Meteo rolo gi cz nym w Szto k ho l mie, gdzie roz wi ja³a w³asne 
zain tere so wa nia nad pro gno zo wa niem wez brañ opa do wych i roz to po wych,
cze r pi¹c roz wi¹za nia me to dy cz ne z do brych wzo r ców za chod nich. Po po wro -
cie ze Szto k ho l mu, na pocz¹tku 1971 r., objê³a w PIHM wa¿n¹ fun kcjê se kre -
ta rza na uko we go, w³¹czaj¹c siê in ten sy w nie w kon ta kty miê dzy naro do we ze
Œwia tow¹ Or ga ni zacj¹ Mete o ro lo giczn¹ (WMO) w Ge ne wie. Roz po czê³a
rów nie¿ orga ni zo wa nie Ko mi te tu Na ro do we go ds. Miê dzy naro do wej De ka -
dy Hy dro logi cz nej (1965–1974) UNESCO z sie dzib¹ w Pa ry ¿u, któ re go zo -
sta³a se kre ta rzem na uko wym. Ko mi tet zo sta³ prze kszta³cony w Miê dzy naro -
do wy Pro gram Hy dro logi cz ny IHP UNESCO któ ry dzia³a dotychczas.

Lata sie dem dzie si¹te ubieg³ego wie ku by³y bar dzo owo c ne w Jej ka rie rze 
na uko wej. Kie ro wa³a du ¿ym, prê ¿ nym na uko wo ze spo³em tworz¹cym
Zak³ad Hy dro lo gii Dy na mi cz nej w no wo utwo rzo nym IMGW (In sty tut Mete -
o ro lo gii i Go spo dar ki Wod nej). Roz wi ja³a i wdra ¿a³a wie le no wych kie run -
ków na grunt pol skiej hy dro lo gii, zw³asz cza ba da nia trans fo r ma cji odp³ywu
w zle w niach ekspe rymen ta l nych i nie kon trolo wa nych, sta no wi¹ce pod sta wê
do we ry fi ka cji mo de li mate ma ty cz nych (deter mini sty cz nych). Wspó l nie
z pro fe so ra mi J. Ja wo r skim (IMGW), Cz. So mo ro wskim (IMUZ) i Z. Mi ku l -
skim (UW) sfo r mu³owa³a pod sta wy me to dy cz ne i orga niza cy j ne pro gra mu
krajo we go i miê dzyna rodo we go w za kre sie ba dañ w zle w niach repre zen ta ty -
w nych i ekspe rymen ta l nych, w tym Wi l gi – uz na nej za wzo rzec do stu diów
hy dro logi cz nych.

Ze bra ne w IMGW wy ni ki sta³y siê wkró t ce pod staw¹ roz pra wy habi lita -
cy j nej, pod tytu³em Pod sta wy me to dy cz ne re gio nal ne go mo de lu zle w ni w wa -
run kach pol skich wy da nej w Ma te ria³ach Ba da w czych IMGW w 1977 r. Na
pod sta wie tej pra cy prze wód habi lita cy j ny zo sta³ prze pro wa dzo ny przez Radê 
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no wo utwo rzo ne go Wy dzia³u Ge o gra fii i Studiów Regionalnych Uni wer sy te -
tu Warszawskiego.

W 1978 r. do cent dr hab. in¿. Ur szu la So czy ñ ska roz po czê³a pra cê nauko -
wo- dy da ktyczn¹ w Zak³ad zie Hy dro lo gii WGSR UW, z któ rym zwi¹za³a siê
do ko ñ ca ¿y cia uzy skuj¹c co raz wy ¿sze sto p nie, sta no wi ska na uko we i obe j -
muj¹c co raz bar dziej odpo wie dzia l ne funkcje organizacyjne.

Po z na³am J¹ wów czas bli ¿ej, jako ju¿ w pe³ni doj rza³ego cz³owie ka
i ukszta ³to wa ne go na uko w ca. Po dzi wia³am jej ra cjo na l noœæ, ja s noœæ, zwiêz³oœæ 
wy powie dzi i pra gmatycz noœæ. Ceni³a rze te l noœæ, so lid noœæ, zw³asz cza kre a tyw -
noœæ i inno wa cy j noœæ u wspó³pra co w ni ków, ale tego sa me go, a mo¿e wiê cej (!)
wy ma ga³a od sie bie. Po zo r nie za sad ni cza, su ro wa, w bli ¿ szym ob co wa niu
by³a ser de cz na, ciep³a i wra ¿ li wa, zw³asz cza na nie spra wied li woœæ, nie obie k -
ty w noœæ s¹dów i ocen. Jej wy po wie dzi, ta k ¿e w fo r mie pi sa nej, by³y rze czo -
we i roz wi¹zy wa³y zawi³e kwe stie mery to ry cz ne. Bra ku je mi tych na szych
roz mów i dys ku sji, któ re w trud nych chwi lach do da wa³y mi si³y. Po la tach
zro zu mia³am, ¿e „nowe” œro do wi sko ge o gra fów by³o dla Niej in spi racj¹
w kie run ku g³êb sze go i œci œle j sze go ni¿ dot¹d po zna nia cech fi zy cz nych zle w -
ni ujê tych w dys kre t nie roz³o¿o nej prze strze ni.

Znaj¹c œcis³e pod sta wy teo re ty cz ne z hy dro dyna mi ki i hy dro lo gii, roz -
wi nê³a w Zak³ad zie Hy dro lo gii nowy kie ru nek – mo de lo wa nie mate ma ty cz -
ne pro ce sów hy dro logi cz nych, w szcze gó l no œci po zwa laj¹cy na oce nê pa ra -
me trów fizycz nogeo grafi cz nych zle w ni wchodz¹cych do rów nañ fi zy ki
mate ma ty cz nej w powi¹za niu z Geo gra ficz ny mi Sy ste ma mi Info rma cyj ny mi
(GIS).

W tym cza sie Zak³ad Hy dro lo gii zo sta³ w³¹czo ny w re a li za cjê ki l ku Cen tra l -
nych Pro gra mów Badaw czo-Ro zwo jo wych oraz akty w nie roz wi ja³ wspó³pra cê
miê dzy na ro dow¹ w ra mach MDH i IHP UNESCO. Jako hydro graf- przy rod nik
wy cho wa ny na grun cie geo gra ficz ne go opi su re gio nal ne go ro zu mie nia pro ce -
sów hy dro logi cz nych – ch³onê³am to nowe po dej œcie do tej dys cy p li ny na uki,
któ re wpro wa dza³a na spe cja li za cji, ucze st nicz¹c w œwie t nie pro wa dzo nych
przez Ni¹ wyk³adach z hy dro lo gii dy na mi cz nej i pro gnoz hy dro logi cz nych.

Od 1979 r. przez ko le j ne trzy lata pra co wa³a na Uni wer sy te cie w Ora nie
(Al gie ria), gdzie wyk³ada³a hy dro lo giê w In sty tu cie Hydro meteo rologi cz -
nym. Po po wro cie z Afry ki roz po czê³a je sz cze bar dziej owocn¹ wspó³pra cê
miê dzy na ro dow¹ w ra mach dzia³al no œci na uko wej, pub lika cy j nej i orga niza -
cy j nej. Przez ki l ka lat pe³ni³a fun kcjê re da kto ra na cze l ne go pe rio dy ku Jo u r -
nal of Hy dro lo gi cal Scien ces wy da wa ne go w Pol sce pod au spi cja mi IHP
UNESCO. Ponad to kie ro wa³a w ci¹gu dwóch ka den cji In sty tu tem Nauk
Fizycz nogeo grafi cz nych. Bra³a udzia³ w wie lu sym po zjach, kon fe ren cjach
i kon gre sach na uko wych: w Ar gen ty nie, Ka na dzie, USA,  Australii, No r we -
gii, Wie l kiej Bry ta nii, Be l gii, Fran cji, Egi pcie, Ro sji,  Wêgrzech, Bu³ga rii,
Ru mu nii, Cze chach, Tu r cji, Fin lan dii, W³oszech, Hi sz pa nii i wie lu in nych.
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By³a za pra sza na na wyk³ady orga ni zo wa ne przez Uni wer sy te ty w Co i m brze
(Po rtu ga lia) i w Mon te vi deo (Urugwaj).

W 1985 r. objê³a fun kcjê krajo we go koor dy na to ra pro je ktu miê dzyna -
rodo we go w ra mach IHP UNESCO „Flow Re gi me from In ter na tio nal Ex pe ri -
men tal and Ne twork Data” (FRIEND), któr¹ pe³ni³a do ko ñ ca ¿y cia. By³a
orga ni za to rem ba dañ, wspó³pra cy i wy mia ny do œwia d czeñ do tycz¹cych 
zle w ni ekspe rymen ta l nych Eu ro py, pocz¹tko wo kra jów Pó³no c nych, Za -
chod nich i Œró dzie mnomo r skich, roz sze rzo nych na kra je Eu ro py Œro d ko -
wej i Wschod niej, w tym Pol skê.

Wy ni kiem Jej d³ugo le t nich zain te re so wañ i do œwia d czeñ mo de lo wa niem
mate ma ty cz nym by³o wy da ne w 1989 r. dzie³o zbio ro we Pro ce sy hy dro logi -
cz ne. Fizycz nogeo grafi cz ne pod sta wy mo de lo wa nia wy da ne przez Wy daw ni -
c two Na uko we PWN, któ re go by³a ini cja to rem oraz au to rem kon ce pcji,
zakresu badawczego i wspó³autorem kilku rozdzia³ów.

W 1986 r. uzy ska³a za ca³okszta³t dzia³al no œci na uko wej, dy da kty cz nej
i or gani zacy j nej tytu³ pro fe so ra nad zwy czaj ne go Nauk o Zie mi, zaœ 5 lat pó Ÿ -
niej, czy li w 1991 r. osi¹gnê³a sta no wi sko pro fe so ra zwy cza j ne go na UW.

Wiosn¹ 1990 r. zo sta³a wy bra na dzie ka nem Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów
Re gio na l nych UW. Pod czas trwa nia swej ka den cji wpro wa dzi³a wie le cen nych
re form orga niza cy j nych i moder niza cy j nych, mia³a wi zjê i in tu i cjê w kie ro wa niu
nasz¹ jed nostk¹ aka de mick¹. Z Jej ini cja ty wy po wsta³y wów czas: Pra co w nia
Edu ka cji Kom pu te ro wej (PEK), Miê dzy wy dzia³owe Stu dia Ochro ny Œro do wi -
ska (MSOŒ), Ko mi sja Pro fe so r ska ds. awan sów sa mo dzie l nych na uczy cie li aka -
de mi c kich oraz nast¹pi³o po³¹cze nie Bi b lio te ki i Wy da w nictw WGSR UW.

Od pocz¹tku se me stru le t nie go 1990/1991, czy li z chwil¹ prze j œcia prof.
Z. Mi ku l skie go na eme ry tu rê, prof. So czy ñ ska objê³a, rów no le gle z urzê dem
dzie ka na, sta no wi sko kie ro w ni ka Zak³adu Hy dro lo gii, któ re pe³ni³a przez
10 lat do ostatnich chwil ¿y cia.

Dziê ki Jej kon ta ktom oso bi stym in ten sy w nie w³¹cza li œmy siê do miê dzyna -
ro do wych pro gra mów dy da kty cz nych (EWa RING, TEMPUS, ERASMUS
i in nych), umo ¿ li wiaj¹cych za rów no m³odej jak te¿ bar dziej do œwia d czo nej
ka drze na uko wej roz wi jaæ umie jê t no œci dy da kty cz ne i ba da w cze w ra mach
(d³ugo- i krót koter mi no wych sta ¿y) po zwa laj¹cych zdo by waæ kon ta kty pro -
fe sjo nal ne w dzie dzi nie hy dro lo gii z ró ¿ ny mi uni wer syte ta mi euro pe j ski mi
w Nie m czech, Ho lan dii, Be l gii, Po rtu ga lii i Hi sz pa nii.

Jako wy tra w ny i do œwia d czo ny dy da ktyk wi dzia³a po trze bê opra co wa nia 
nowo cze s ne go pod rê cz ni ka aka demi c kie go Hy dro lo gia dy na mi cz na, któ rej
by³a ini cja to rem i wspó³au to rem. Ki l ka wy dañ tego zbio ro we go dzie³a œwia d -
czy o du ¿ym uz na niu ze spo³u opra co wuj¹cego i wype³nie niu luki wy da w ni -
czej w za kre sie hy dro lo gii i za sto so wañ mo de lo wa nia mate maty cz ne go.

W maju 1993 r., gdy pod da³a siê ope ra cji se r ca, stan Jej zdro wia zacz¹³
siê sto p nio wo po ga r szaæ. Nie pod da wa³a siê, na wet pod czas d³u¿ szej rekon -
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wale s cen cji przy go to wa³a do dru ku pod rê cz nik Mo de lo wa nie sy ste mów na tu -
ra l nych, któ ry by³ ory gi na l nym, zwiêz³ym ujê ciem wy ko rzy sta nia te o rii sy -
ste mów w hydrologii i dot¹d aktualnym mimo up³ywu lat.

Wa ¿ nym wy da rze niem by³o zor gani zo wa nie przez prof. U. So czyñsk¹
ob cho dów 25-le cia Zak³adu Hy dro lo gii WGSR UW (24–27.IX.1997 r.), któ -
re odby³y siê w oœro d ku szko le nio wym PAN w M¹dra li nie ko³o Otwo cka.
Pok³o sie kon fe ren cji wy da no w fo r mie ksi¹¿ki pt. Hy dro lo gia u pro gu
XXI wie ku, któ re go by³a re da kto rem i wspó³au to rem. W jed nym z wa ¿ nie j -
szych re fe ra tów po ru szy³a si³y mo to ry cz ne i roz wo jo we hy dro lo gii w œwie cie
i w Pol sce na tle jej powi¹za nia z in ny mi dys cyp li na mi na uki. To wy da rze nie
krajo we ugrun to wa³o Jej znacz¹c¹ po zy cjê i uz na nie wœród hy dro lo gów
o  ró¿ nym ro do wo dzie.

Mimo z³ego sta nu zdro wia, nie waha³a siê po dej mo waæ no wych wy zwañ
na uko wych i dy da kty cz nych. Pod Jej kie run kiem po wsta³o w ra mach gran tu
KBN po wa ¿ ne dzie³o, z któ re go by³a du m na, rea li zo wa ne przez ki l ka lat wraz
z ze spo ³em, pod tytu³em Pre dy k cja opa dów i wez brañ o za da nym cza sie po -
wta rzal no œci (Wyd. WGSR UW, Wa r sza wa, 1997); za war³a w nim zbiór
i pod su mo wa nie w³as nych pogl¹dów i ujêæ me to dy cz nych w za kre sie pro gno -
zo wa nia odp³ywu rzek.

W ko ñ cu lat 90- tych objê³a kie row ni c two na uko we gran tu ze spo³owe go
KBN pod tytu³em Rola re ten cji zle w ni w kszta³to wa niu wez brañ opa do wych,
któ re go jed nak ju¿ nie zd¹¿y³a dokoñczyæ.

W osta t nich la tach wie le wysi³ku w³o¿y³a w opie kê nad m³od¹ kadr¹: sze -
œcio ma do kto ran ta mi i kil ku na sto ma ma gi stran ta mi. By³a spra wie d li wym, uz -
na nym w œro do wi sku re cen zen tem, opi nio wa³a wie le no mi na cji pro fe so r -
skich, habi lita cy j nych i do kto r skich, ta k ¿e pu b li ka cji do dru ku. Od chwi li
powo³ania pe³ni³a za szczytn¹ fun kcjê prze wod nicz¹cej Ko mi sji Rady Wy -
dzia³u ds. Tytu³ów i Sta no wisk Pro fe so r skich. Przez wie le ka den cji by³a
cz³on kiem Ko mi te tu Go spo dar ki Wod nej PAN oraz prze wod ni czy³a Se kcji
Hy dro lo gii przez 3 ka den cje. Opu b li ko wa³a ki l ka pod rê cz ni ków aka de mi c -
kich, ki l ka na œcie mo no gra fii te ma ty cz nych, spod Jej pió ra wysz³o ponad 100
prac – ar ty ku³ów na uko wych, re cen zji i spra wo z dañ, wie le z nich po zo sta³o w 
fo r mie ar chi wa l nej.

Jej pra ce me to dy cz ne i ap li ka cyj ne wy ni ka³y z ba dañ em pi ry cz nych, bo -
ga tej li te ra tu ry obco jê zy cz nej, któr¹ ana li zo wa³a dziê ki do brej zna jo mo œci jê -
zy ków: an gie l skie go i fran cu skie go. By³y one za wsze opa r te na so lid nych
pod sta wach teo re ty cz nych i do wo dzi³y zwiêz³oœci ujêæ.

W paŸ dzie r ni ku 2001 r. Rada Wy dzia³u przy z na³a prof. Ur szu li So czy ñ -
skiej me dal im. J. Kon dra c kie go za zas³ugi dla Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów
Re gio na l nych UW. By³a uz na nym i nie kwe stio nowa nym  autorytetem hy dro -
lo gii eu ro pe j skiej i pol skiej.
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Im d³u¿ej my œla³am o ce chach oso bo wo œci prof. U. So czy ñ skiej na tle Jej
dzia³al no œci i do ko nañ, tym trud niej by³o mi od po wie dzieæ na wstê p nie po sta -
wio ne py ta nia.

Pro fe sor Ur szu la So czy ñ ska zmar³a 17 paŸ dzie r ni ka 2001 r. Po ¿e g na li
J¹ Ro dzi na, przy ja cie le i ucz nio wie na Cmen ta rzu S³u¿e wie c kim Œw. Ka ta -
rzy ny w Wa r sza wie, gdzie zosta³a pochowana.

Ma³go rza ta Gu try- Ko ry cka
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Pro gno zo wa nie ob jê to œci wez brañ roz to po wych w re jo nach wyso ko gó r skich, Wiad.

S³. Hydr. I Met., z. 2, 1968, s. 23-33.
Mo ¿ li wo œci pro gno zo wa nia zja wisk lo do wych na rze kach, Pra ce PIHM, z. 94, 1968,

s. 51-68.

1969
Pro gno zo wa nie prze bie gu wez brañ roz to po wych w do rze czu gó r ne go Du na j ca me tod¹

fali jed no stko wej, Wiad. S³. Hydr. i Met., z. 1, 1969, s. 43-53.

1970
Nor dic Hy dro lo gy — An In ter na tio nal Jo u r nal, Wiad. S³. Hydr. i Met., z. 3-4, 1970,

s. 68-70.
X Œwia to wy Dzieñ Mete o ro lo gii, Wiad. S³. Hydr. i Met., z. 3-4, 1970, s. 86-87.

1971
Uti li za tion of mete oro lo gi cal data and mete oro lo gi cal fo re cast for hy dro lo gi cal fo re -

cast in the re gion, Un pub li s hed re port. WMO, Ge ne va, 1971 (14 ss.).
Pro gno za wez brañ roz to po wych, Biul. PIHM Gosp. Wod., z. 5, 1971, s. 225-226.

1972
II Po sie dze nie ple na r ne Ko mi te tu Na ro do we go ds. Ba dañ Hy dro logi cz nych (MDH),

Wiad. S³. Hydr. i Met., z. 1, 1972, s. 57-58.
IV Se sja Ko mi sji Hy dro lo gii Œwia to wej Or ga ni za cji Meteo rolo gi cz nej, Wiad. S³. Hydr.

i Met., z. 3-4, 1972, s. 120-122.
Pro gram d³ugo ter mi no wej wspó³pra cy miê dzy naro do wej w za kre sie hy dro lo gii, Wiad.

S³. Hydr. i Met., z. 3-4, 1972, s. 3-16.

1974
Or ga ni za cja i pro gram ba dañ w zle w niach repre zenta ty w nych i ekspe rymen ta l nych

w Pol sce, Wiad. Met. i Gosp. Wod., z. 2/3, 1974, s. 3-33.
Hy dro logi cz ne sku t ki ur ba ni za cji, Wiad. Met. i Gosp. Wod., z. 4, 1974, s. 11-22.

1975
Pro gram Hy dro lo gii Ope ra ty w nej WMO, Wiad. Met. i Gosp. Wod., z. 1, 1975, s. 3-9.
Pro ble my wspó³pra cy miê dzy naro do wej w za kre sie ba dañ w zle w niach repre zenta ty w -

nych i ekspe rymen ta l nych, Wiad. Met. i Gosp. Wod., z. 2, 1975, s. 11-21.
Osi¹gniê cia Miê dzy naro do wej De ka dy Hy dro logi cz nej w Pol sce, Wiad. Met. i Gosp.

Wod., z. 2, 1975, s. 3-10. Wspó³au tor: Z. Mi ku l ski.
Ogól no po l ski pro gram ba dañ w zle w niach repre zenta ty w nych i ekspe rymen ta l nych

(w ra mach udzia³u Pol ski w MPH UNESCO), Gosp. Wod., z. 6, 1975, s. 193-196.
Wspó³au to rzy: Z. Mi ku l ski, J. Ja wo r ski.

1977
Hy dro dyna micz ne mo de le sp³ywu powie rzch nio we go w zle w ni rze cz nej, Pra ce IMGW,

nr 10. 1977, s. 75-114. Wspó³au to rzy: S. Ka r wo wski i E. Ra de cka. 
Pro gno za wez brañ roz to po wych, Wyd. Kom. i £¹czn., Wa r sza wa 1977 (356 ss.),

 kierownictwo na uko we pra cy zbio ro wej i wspó³au to r stwo.
Mo ¿ li woœæ ekstra po la cji li nio wych mo de li hy dro gra mu odp³ywu na nie kon tro lowa ne

zle w nie rze cz ne, Mat. Sem. KGW PAN i IMUZ „Za so by wod ne w ma³ych zle w -
niach”, Fa len ty, 1977, s. 227-247; Po ssi bi li ties of ex tra po la tion of li ne ar ru noff
 models to un ga u ged ca t ch ment are as. Mat. Konf. 1010, Rzym, 1977.
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Me t hods of esti ma tion of IUH pa ra me ters in un ga u ged ba sins, Jo urn. Hydr. Sci., Vol. 4,
nr 3-4, 1977, s. 169-178.

Pod sta wy me to dy cz ne re gio nal ne go mo de lu zle w ni w wa run kach pol skich (roz pra wa
habi lita cy j na), Mat. Bad. IMGW, Se ria Hy dro logi cz na, Wa r sza wa 1977 (128 ss.).

Me to dy esty ma cji pa ra metrów chwi lo we go hy dro gra mu jed no stko we go na pod sta wie
fi zy cz nych cech zle w ni, Przegl. Geof., z. 2, 1977, s. 87-98.

1978
Se cond Me e ting UNESCO/WMO on Hy dro lo gi cal Pro blems in Eu ro pe (Brus sels - Be l gium,

19-22 Se p te m ber 1977). (II Spo t ka nie UNESCO-WMO n.t. Pro ble mów hy dro lo -
gi cz nych w Eu ro pie). Jo urn. Hydr. Sci., Vol. 5, Nr 2, 1978, s. 147-141.

1979
Rola zle w ni repre zenta ty w nych i ekspe rymen ta l nych w hy dro lo gii, Gaz. Obs. IMGW,

z. 2, 1979, s. 3-5. 
Re fe rat wyg³oszo ny na se sji na uko wej „Rola hy dro lo gii w roz wo ju go spo dar ki Pol ski

Nie pod leg³ej”, Po znañ, 1979.
Za da nia ba da w cze w ekspe rymen ta l nej zle w ni Wi l gi, Gaz. Obs. IMGW, z. 2, 1979,

s. 6-8. Wspó³au tor: J. Ja wo r ski. 

1980
The de ve lo p ment trends in mat he ma ti cal mo del ling of the ca t ch ment in Po land, Jo urn.

Hydr. Sci., Vol. 7, Nr 3-4, 1980, s. 97-107. Wspó³au tor: Z. Mi ku l ski.
Hy dro lo gie, Mat. d’Institut Hydrométéorologique de Fo r ma tion et de Re che r ches. Oran, 

1980 (45 ss.).
Re cen zja roz pra wy E. Ku pczyk: Mate ma ty cz ny mo del pro ce su to p nie nia po kry wy œnie ¿ -

nej w zle w ni rze cz nej, Mat. Bad. IMGW, Wa r sza wa, 1980, Jo urn. Hydr. Sci.,
Nr 3-4, 1980, s. 157-158.

Re cen zja roz pra wy E. Ku pczyk: Mate ma ty cz ny mo del pro ce su to p nie nia po kry wy œnie ¿ -
nej w zle w ni rze cz nej, Mat. Bad. IMGW, Wa r sza wa, 1980. Przegl. Geof., z. 1-2,
1981, s. 119-120. 

1980
Hy dro lo gi cal fo un da tions of a pro ject of Utra ta ri ver re sto ra tion, Pol. Arch. Hy dro biol., 

vol. 28, z. 3/4, 1981, s. 289-305 (Kie row ni c two na uko we).Wspó³au to rzy: J. Ostrow -
ski, S. Ka r wo wski, A. Waj n be r ger. 

Opra co wa nie re gio nal ne go mo de lu zle w ni na pod sta wie mo de lu Stan ford IV – Stru ktu ra 
mo de lu Stan ford IV, Wiad. IMGW, t. VII, z. 1-2, 1981, s. 41-53.Wspó³au to rzy:
L. Ra d czuk, J. Ostro wski. 

Za sto so wa nie mo de li mate ma ty cz nych do ob li czeñ przep³ywów w zle w niach nie kon -
trolo wa nych, Przegl. Geof., nr 1-2, 1981, s. 29-44.

Pro ble ma ty ka hy dro logi cz na na XXI Se sji Kon fe ren cji Ge ne ra l nej UNESCO (Be l grad,
23.IX. – 28.X.1980), s. 108-110, Przegl. Geof., z. 1-2, 1981.

1982
Wie loza da nio wy Ope ra cy j ny Pod pro gram Hy dro logi cz ny, Przegl. Geof., z. 3-4, 1982,

s. 265-270.
Dete r mi na tion of a ba sin phy si cal pa ra me ters for mat he ma ti cal mo del ling hy dro lo gi cal

pro ces ses, Jo urn. Hydr. Sci., Nr 1-4, 1982, (36 ss.). Wspó³au to rzy: M. Gu try - Ko ryc -
ka, J. Ja wo r ski. 
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1983
Dete r mi na tion of a ba sin phy si cal pa ra me ters for mat he ma ti cal mo del ling hy dro lo gi cal

pro ces ses, Mat. Symp. “In ter na tio nal Talk abo ut Hy dro lo gy of La r ge Fla t lands” – Ola -
var ria (Ar gen ty na) 11-20.IV.l983, Wspó³au to rzy: M. Gu try- Ko ry cka, J.  Jaworski.

Fizycz nogeo grafi cz ne pod sta wy mo de lo wa nia dy na mi cz nych sy ste mów hy dro logi cz -
nych, (str. 22) Mat. Se sji Na uko wej z oka zji 10-le cia pa miê ci prof. J. La m bo ra,
 Warszawa, 6-7.XII.1983. Wspó³au tor: Z. Mi ku l ski.

Sym po zjum miê dzy naro do we nt. Hy dro lo gii Wie l kich Ni zin, Ola var ria – Ar gen ty na,
11-20.IV.1983, Jo urn. Hydr. Sci, nr 1-4, 1983.

1984
Fizycz nogeo grafi cz ne pod sta wy mo de lo wa nia dy na mi cz nych sy ste mów hy dro logi cz -

nych, Przegl. Geof., z. 4, 1984, Wspó³au tor: Z. Mi ku l ski.
Pod sta wy mate maty cz ne go mo de lo wa nia sy ste mów hy dro logi cz nych, Przegl. Ge ogr.,

t. 56, nr 1, 1984.
Physi co-geo grap hi cal prin ci p les of mo del ling the dy na mic hy dro lo gi cal sy stems,

 Miscellanea Ge ogr. Wyd. UW, 1984, Wa r sza wa.
Sym po zjum miê dzy naro do we nt. Hy dro lo gii Wie l kich Ni zin. Ola var ria-A rgen tyna,

11-20.IV.1983, Przegl. Geof., z. 2, 1984, s. 10.
I Po sie dze nie gru py ro bo czej ds. re a li za cji te ma tu: „Ba da nia me to dy cz ne w zle w niach

ekspe rymen ta l nych, Przegl. Geof., z. 2, 1984. 
Re cen zja pra cy: Me t hods of co m pu ta tion of low stre a m flow. Pa ris, UNESCO, 1982. 1.

A. Mc Ma hon and A. Diaz Are nas, Gosp. Wod., z. 1, 1984, s. 3.

1985
Mo de lo wa nie mate ma ty cz ne obie gu wody w zle w ni, Pra ce i Stu dia Ge ogr., Stud.  Hydrol.,

t. 7, 1985, 69 s.

1986
Hy dro logi cz na rola zle w ni ba da w czych, Dok. Ge ogr., z. 2, 1986, s. 9-19.
Pod sta wy wy dzie la nia pól quasi -jed no rod nych w zle w ni dla ce lów iden ty fi ka cji mo de lu

hy dro lo giczne go, Dok. Ge ogr., z. 2, 1986, s. 21-34. Wspó³au to rzy: M. Gu try - Ko ryc -
ka i S. Ka r wo wski.

Iden ty fi ka cja pa ra me trów fizycz nogeo grafi cz nych w in te gra l nym mo de lu zle w ni, Mat.
Se sji Nauk. INFG UW, 1986, s. 183-194.

Mo del in ter ce pcji sza ty ro œlin nej, Mat. Se sji Nauk. INFG UW, 1986, s. 195-212.
Wspó³au to rka: M. Gu try- Ko ry cka.

In ter ce p tion of plant ca no py, Mat. Miê dzyn. Symp. “Hy dro lo gi cal Pro ces ses in the
 Catchment”, Kra ków, 1986, s. 39-44, skrót wer sji w j. pol skim. Wspó³au to rka:
M. Gu try- Ko ry cka.

Pre di c tion of an thro po ge nic chan ges in the hy dro lo gi cal cy c le, Mis cel la nea Ge ogr.,
UW, 1986, s. 107-112.

Stan i dzia³al noœæ In sty tu tu Nauk Fizycz nogeo grafi cz nych w okre sie 1978-1985, Mat.
Se sji Nauk. INFG UW, 1986.

Ou t flow from the Ca t ch ment, Re fe rat na Miê dzy nar. Symp. Hy dro lo gi cal Pro ces ses
 in the Ca t ch ment, Kra ków, 1986.

1987
Re cen zja. Ri ver Flow and Fo re ca sting, 1985, pod red. Kra i jen hof fa i Mol la, Przegl.

Geof., z. 2, 1987.
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Geomo rfolo gi cz ne pod sta wy sy mu la cji hy dro gra mu w zle w ni nie kon trolo wa nej, Przegl.
Geof., z. 2, 1987, s. 165-180.

Ex tra po la tion of re se arch re sults by dete r mi ni stic mo dels. Pro ce e dings of the IUGG
Symp. Van co u ver, Ca na da 1987 s. 585-594.

1988
Prze bieg pro ce su in fi l tra cji w grun tach za ma rz niê tych, Przegl. Geof., z. 1, 1988,

s. 21-31. Wspó³au tor: L. Sie klu cki.
Ove r land flow dete r mi na tion by geo morp ho lo gic and hy dro dy na mic mo dels, Mis cel la nea

Ge ogr., UW, 1988 , s. 163-169. Wspó³au to rka: B. No wi cka.
Ove r land flow dete r mi na tion by geo morp ho lo gic and hy dro dy na mic mo dels, Re fe rat

wyg³oszo ny na XXVI Kon gre sie MUG, Syd ney, Au stra lia 1988 (stre sz cze nie za -
mie sz czo ne w mat. kon gre so wych). Wspó³au to rka: B. No wi cka.

1989
Ap p li ca tion of GIUH and di men sion less hy dro graph mo dels in un ga u ged ba sins, IAHS

Publ. Nr 187, 1989, s. 197-204. Ref. na Miê dzyn. Konf. “FRIENDS in Hy dro lo gy”
Bo l ke sjo (No r we gia). Wspó³au to rka: B. No wi cka.

In ter na tio nal co -o pe ra tion on hy dro lo gy of the Cen tral and Ea stern Eu ro pe an co un -
tries, IAHS Publ. Nr 187, 1989, s. 381-390.Ref. na Miê dzyn. Konf. “FRIENDS in -
Hy dro lo gy” w Bo l ke sjo (No r we gia). 

Sy mu la cja hy dro gra mów a za da nym cza sie po wta rzal no œci na pod sta wie ana li zy opa -
dów, Przegl. Geof., z. 2, 1989, s. 145-157.

Pre di c tion of de sign flo ods in un ga u ged ba sins, Ref. na III Zgro ma dze niu IAHS, Ba l ti -
mo re (USA), 1989.

Pro ce sy hy dro logi cz ne. Fizycz nogeo grafi cz ne pod sta wy mo de lo wa nia, Re da k cja na -
uko wa pra cy zbio ro wej. PWN, Wa r sza wa, 1989 (246 s.), wspó³au to r stwo i au to r -
stwo 3 roz dzia³ów. 

Wp³yw lasu na sto sun ki hy dro logi cz ne ma³ych zle w ni stre fy przy mo r skiej, Wyd. Geol.
(IMGW), Wa r sza wa, 1989 (260 s.). Re da k cja na uko wa, wspó³au to r stwo H. Król.

Re cen zja. Sha hin M. Hy dro lo gy of the Nile ba sin, Przegl. Geof., z. 1, 1989.
Re cen zja. Ma r s hal B. Sta ti stics for Ge o s cien tists, Przegl. Geof., z. 1, 1989.
Hy dro lo gia i ra cjo na l ne go spo daro wa nie za so ba mi wod ny mi w œro do wi sku pod le -

gaj¹cym zmia nom (Miê dzy naro do wy Pro gram Hy dro logi cz ny UNESCO – Faza IV
1990-1995), Przegl. Geof., z. 1, 1989.

Na uki fizycz nogeo grafi cz ne na XXVI Kon gre sie Miê dzy naro do wej Unii Geo gra fi cz nej.
Syd ney, 1988, Przegl. Geof., z. 4, 1989; PZLG, IGiPZ PAN.

Physi cally - ba sed Mo del of a Lo w land Ba sin. str. 10. Ma te ria³y In ter na tio nal Se mi nar on
Hy dro lo gy on La r ge Fla t lands, Bue nos -A i res, Ar gen ty na, 20-24 li sto pa da 1989.

1990
Pod sta wy hy dro lo gii dy na mi cz nej, Wyd. UW, Wa r sza wa, 1990 (430 s.). Re da k cja

 naukowa, au tor 7 roz dzia³ów, wspó³au tor 2.
Pre di c tion of de sign flo ods in un ga u ged ba sins, Mis cel la nea Ge ogr., UW, 1990.

1991
Met hodo lo gi cal re se arch in epe ri men tal and re pre sen tati ve ba sins, Wa r sza wa, 20-21  lipca

1990, Wyd. UW, 1991. Wspó³re da k cja Mat. Konf. z S. Bli da ru (199 s.).
Mo de lo wa nie obie gu wody – at mo s fe ra – bio s fe ra – pe do s fe ra, Wyd. Nauk. UW,

 Warszawa 1991(192 s.). Wspó³re da k cja i au to r stwo M. Gu try- Ko ry cka.
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1992
Or ga ni za cja zle w ni ekspe rymen ta l nej w Mu rzy no wie pod P³oc kiem, Pra ce i St. Ge ogr.,

Stu dia Hy drol., z. 12, 1992, s. 81-94. Wspó³au to rka: B. No wi cka.
Hy dro lo gia jako dys cy p li na na uko wa – si³y mo to ry cz ne i ha mu l ce jej roz wo ju, Pra ce

i St. Ge ogr. Stu dia Hy drol., z. 12, 1992 s. 75-79.

1994
Mo de lo wa nie odp³ywu me tod¹ geo mor fo lo giczn¹ i hy dro dy na miczn¹, Pr. i St. Ge ogr.

UW, t. 12, 1994, s.177-186. Wspó³au to rka: B. No wi cka. 
In fi l tra cja i prze mia ny fa zo we wi l go ci w za ma rz niê tym grun cie, Pra ce i St. Ge ogr.,

 Studia Hy drologiczne, z. 12,1994, s. 125-137. Wspó³au tor: L. Sie klu cki.

1995
Dzia³al noœæ Wy dzia³u na pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych, Pra ce i St. Ge ogr., z. 16,

1995, s. 113-123. 
Eva lu a tion of rain fall - ru noff mo dels per fo r man ce for flo od co m pu ta tion in mo un tai no us 

ba sins, [w:] Mat. z II Miê dzy naro do wej Konf. Hy dro lo gi cal Pro cess in the
 Catchment, Kra ków, 1995, s. 65-79. Wspó³au to rzy: B. No wi cka, U. So mo ro wska,
S.  Ignar, D. Gó r ski, J. Ostro wski. 

Mo de lo wa nie sy ste mów na tu ra l nych, Wyd. WGSR UW, Wa r sza wa 1995, (59 s.).

1996
Eva lu a tion of rain fall - ru noff mo dels per fo r man ce for flo od co m pu ta tion in mo un tai no us 

ba sins, Mis cel la nea Geo gra p hi ca, vol. 7, Wa r sza wa 1996, s. 97-106. Wspó³au to -
rzy: B. No wi cka, U. So mo ro wska, S. Ig nar, D. Gó r ski, J. Ostro wski.

1997
Pre dy k cja opa dów i wez brañ o za da nym cza sie po wta rzal no œci, Wyd. WGSR UW,

 Warszawa 1997 (250 ss.). Red. na uko wa, au tor 7 roz dzia³ów, wspó³au tor 2.
Hy dro lo gia dy na mi cz na, Wyd. Nauk. PWN, Wa r sza wa 1997 (346 s.). Re da k cja na uko -

wa pra cy zbio ro wej.
Pre di c tion of de sign storms and flo ods [w:] Gu stard A., Bla z ko va S., Bril ly M., De muth

S., Di xon J., van La nen H. (ed.) FRIEND”97 Re gio nal Hy dro lo gy: Con cepts and
Mo dels for Su sta ina b le Wa ter Re so u r ce Ma na ge ment, IHAS, Pu b li ca tion no 246,
1997, s. 297-303. Wspó³au to rzy: B. No wi cka, U. So mo ro wska, E. Ku pczyk,
R.  Suligowski.

Te ch ni qu es for ex tre me ra in fall and flo od ru noff esti ma tion [w:] Gu stard A., Cole G.
(ed.) Ad van ces in Re gio nal Hy dro lo gy Thro ugh East Eu ro pe an Co o pe ra tion.
 Institute of Hy dro lo gy, Wal lin g ford 1997, s. 20-24. Wspó³au to rzy: S. Bla ¿ ko va
(ed.), G. Obe rlin, K.J Be ven., K. So la ro va, M. Lang, B. No wi cka,
U.  Somorowska, E.  Kupczyk, R. Su li go wski, S. Ig nar, D. Gó r ski, J. Ostro wski,
B. Ku la so va.

Hy dro lo gia Pol ska 1990-1994, In fo r ma tor, Ko mi tet Go spo dar ki Wod nej PAN, Se k cja
Hy dro lo gii. Ofi cy na Wy da w ni cza Poli te ch ni ki Wa r sza wskiej, Wa r sza wa 1997,
120 s. Re da k cja na uko wa.

1998
Ap p li ca tion of the rain fall - ru noff mo dels to de sign flo od co m pu ta tion [w:] Lla sat L.,

 Versace P., Fer ra ri E. (red.) He a vy ra ins and flash flo ods. FRIEND, Na tio nal Re se -
arch Co un cil, 1998, s. 66-71. Wspó³au to rki: B. No wi cka, U. So mo ro wska.
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Hy dro lo gia u pro gu XXI wie ku, Re tro -Art WGiSR UW, 1998 (351 s.). Red. wspó l nie
z A. Ma g nu sze wskim, au to rka 3 roz dzia³ów.

1999
Ap p li ca tion of the rain fall - ru noff mo dels to de sign flo od co m pu ta tion [w:] Lla sat C.,

 Versace P., Fer ra ri E. (red). He a vy ra ins and flash flo ods. FRIEND, Co sen za, 1999, 
s. 63-72. Wspó³au to rki: B. No wi cka, U. So mo ro wska,

Ba da nia teo re ty cz ne – Mo de le mate ma ty cz ne pro ce sów hy dro logi cz nych [w:] Ja wo r ski
J., Szku t ni cki J. (red.). Dy na mi ka obie gu wody w zle w ni gó r nej Wi l gi, Wy daw ni c -
two In sty tu tu Mete o ro lo gii i Go spo dar ki Wod nej, Wa r sza wa1999, s. 232-236;
250-295.

2000
Rola pro je któw FRIEND i HELP w re a li za cji VI fazy MPH UNESCO, Przegl. Geof.,

T. XLV Nr 2 r. 2000, s. 115-120. 
Pro gno zo wa nie ustro ju hy dro logi czne go w ró ¿ nych ska lach geo gra fi cz nych, Przegl.

Geof., T. XLV Nr 3-4 r. 2000, s. 239-250. Wspó³au to rka: M. Gu try- Ko ry cka.
Ap p li ca tion of the rain fall - ru noff mo dels to de sign flo od co m pu ta tion, Mis cel la nea Geo -

gra p hi ca T. 9 r. 2000, s. 95-104. Wspó³au to rki: B. No wi cka, U. So mo ro wska.
Fo re ca sting of hy dro lo gi cal re gi mes at dif fe rent geo gra p hi cal sca les [w]: Z. Cho j ni cki,

J. Pa ry sek (red.) Po lish Ge o gra p hy, pro blems, re se a r ches, ap p li ca tions, Wy daw ni c -
two Na uko we S. C., Bo gu cki, 2000, s. 103-112. Wspó³au to rka: M. Gu try- Ko ry cka. 

2001
Miê dzy naro do wy S³ow nik Hy dro logi cz ny UNESCO/WMO, Wyd. Nauk. PWN, r. 2001

Re da k cja pra cy zbio ro wej z A. Ma g nu sze wskim.
Sy mu la cja za siê gu za le wu po wo dzio we go do li ny rze cz nej, Przegl. Geof., T. LXVI, Nr 3,

r. 2001, s. 183-195, Wspó³au to rzy: A. Ma g nu sze wski, B. No wi cka, P. Koby³ecki,
J. Je³owi cki.

2002
Flo od p la in inun da tion w: ba sed on co u p led hy dra u lic and GIS mo dels [w:] van La nen

H.A., De muth S. (red.) Friend 2002 Re gio nal Hy dro lo gy: Bri d ging the Gap
 between re se arch and pra cti ce. IAHS Pu b li ca tion No. 274, r. 2002, s. 131-137.
Wspó³au to rzy: A. Ma g nu sze wski, B. No wi cka, J. Je³owi cki.

2003
XXX-le cie Zak³adu Hy dro lo gii w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, Roz wój hy dro lo gii jako

dys cy p li ny na uko wej, Pra ce i St. Ge ogr., T. 31, r. 2003, s. 15-28. 
Wa ter ba lan ce as base for pro per wa ter ma na ge ment in the £asi ca ca t ch ment (Ka m pi -

no ski Na tio nal Park), Eco hy dro lo gy & Hy dro bio lo gy, T. 3, Nr 3, r. 2003,
s. 291-309. Wspó³au to rzy: M. Gu try- Ko ry cka, P. Po kojska, D. Mi kos.

2004
Rola re ten cji zle w ni w kszta³to wa niu wez brañ opa do wych, Wyd. Nauk WGSR UW,

 Warszawa 2004 (207 s.) Pra ca zbio ro wa. (kie row ni c two na uko we do 2002), Re dak -
cja na uko wa: M. Gu try- Ko ry cka, B. No wi cka. 

Wy kaz pu b li ka cji sporz¹dzi³a Bar ba ra No wi cka
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Sum ma ry

Ur szu la So czy ñ ska, born Cza p li ñ ska, gra du a ted in wa ter bu i l ding en gi ne e ring at the
Wa r saw Te ch ni cal Uni ve r si ty in 1957. In 1956 she be gan di da c tic co u r se on hy dra u lics
and flu id me cha nics at the Wa r saw Te ch ni cal Uni ve r si ty and then in 1960 she mo ved to
the Na tio nal In sti tu te of Hy dro lo gy and Me teo ro lo gy whe re she organized the Laboratory 
of Hydrologic Prognostic Methodology.

Du ring 50 ye ars of scien ti fic and di da c tic work she de di ca ted he r self mo st ly to the
is su es of fo re ca sting, espe cial ly of floods and icings of ri vers. She was pro mo ted a do ctor
on the ba sis of her dis se r ta tion The me t hod of fo re ca sting of the ri ver fre s hets in the
mo un tai no us re gions of Po land ba sing on spe ci fic unit hydrograph wa ves cha rac te ri stics
under the guidance of professor Julian Lambor.

In 1975 she was pro mo ted a do cent at the In sti tu te of Me teo ro lo gy and Wa ter
Ad mi ni stra tion whe re she ran the De pa r t ment of Dy na mic Hy dro lo gy. The col le c ted
re se arch fin dings se r ved as a base for her ha bi li ta tion dis se r ta tion Met hodo lo gi cal ba ses
of the re gio nal mo del of ba sin in the Po lish con di tions which was con du c ted in 1977 at
the Fa cu l ty of Ge o gra p hy and Re gio nal Stu dies of the Warsaw University.

In 1978–2001 pro fes sor Ur szu la So czy ñ ska was bo und with the Uni ve r si ty of
Wa r saw, first as a do cent and la ter as a pro fes sor at the De pa r t ment of Hy dro lo gy wi t hin
the Fa cu l ty of Ge o gra p hy and Re gio nal Stu dies. An ou t stan ding hy dro lo gist, an ex pert in
ma t he ma tic mo del ling, for 10 ye ars she ran the De pa r t ment of Hy dro lo gy whe re she
in tro du ced the mo dern me t hods of pre di c tion of re ce p tion ba sins ou t flow on the ba sis of
precipitation transformation with the specific recurrence probability.

In 1984–1990 she was the Di re c tor of the In sti tu te of Physi co-geo grap hi cal Scien ces.
In 1990–1993 she was the Dean of the Fa cu l ty of Ge o gra p hy and Re gio nal Stu dies,
im p le men ting cre a ti ve orga ni za tio nal, di da c tic, and staff sy stem chan ges. She was
the au t hor of over a hun dred hy dro lo gic pa pers ack now le d ged in Po land and ab ro ad and
an or ga ni zer of the in ter na tio nal co o pe ra tion with the Eu ro pe an co un tries wi t hin the
fra me work of UNESCO-IHP FRIEND in the field of hy dro lo gic re se arch upon the
ex pe ri men tal basins used to predict river floods and low flows.

Her met hodo lo gi cal and ap p lied pa pers had good the o re ti cal ba ses and were gro un ded
on the ex ten si ve em pi ri cal ma te rial. She was an un qu e stio ned ex pert in Po lish and
Eu ro pe an hy dro lo gy and her works and met hodo lo gi cal bases are still valid.
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