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Sta nis³aw Len ce wicz uro dzi³ siê 19 kwie t nia 1889 r. w Wa r sza wie. Jego
matk¹ by³a wa r sza wian ka, Ju lia, z domu Fa l ke. Po chodz¹cy z Wi l na oj ciec,
Krzy sztof Len ce wicz, pra co wa³ na dwo r cu Te re spo l skim (ob. Wschod ni)
jako kie ro w nik wa r szta tów sto la r skich. Sta nis³aw mia³ dwó j kê m³od sze go ro -
dze ñ stwa – bra ta i sio strê. Ro dzi na ¿y³a w bar dzo skro mnych wa run kach, za j -
muj¹c jed nopo ko jo we, po zba wio ne wy gód mie sz ka nie na trze cim piê trze ka -
mie ni cy przy uli cy Brze skiej. 

At mo s fe rê domu kszta³towa³a ma t ka, oso ba ciep³a i re li gi j na. Pod jej
wp³ywem Sta nis³aw spo so bi³ siê do sta nu du cho w ne go, któ ry to za miar po -
rzu ci³ jed nak oko³o 14. roku ¿y cia. Bli ski zwi¹zek uczu cio wy ³¹czy³ go ta k ¿e
z bra tem, Czes³awem, z któ rym czê sto od by wa³ wy cie cz ki za mia sto. Poza
wê drów ka mi po oko li cy od dzie ci ñ stwa lubi³ szcze gó l ne go typu maj ster ko -
wa nie – sporz¹dza³ po mo ce na uko we, uda³o mu siê na wet skon stru o waæ mi -
kro skop.

W 1905 r. m³ody Len ce wicz zo sta³ jed nym z orga ni za to rów stra j ku ucz -
niów w Gi mna zjum Pra skim. Po ry w czej na tu ry szes na sto la tek nie ogra ni czy³
siê do ust nych pro te stów; usz ko dzi³ po rtret cara, na mó wi³ ko le gów do wy bi -
cia szyb i wy rzu ce nia przez okno kla so wych me b li, na ta b li cy wie l ki mi li te ra -
mi wy pi sa³ ¿¹da nie na uki oj czy ste go jê zy ka i pol skiej szko³y. Nie zo sta³ are -
szto wa ny je dy nie dla te go, ¿e wkró t ce po zde mo lo wa niu kla sy ciê ¿ ko za cho -
ro wa³ na ty fus. Ze szko³y jed nak go usu niê to i nic na to nie mo ¿ na by³o po ra -
dziæ. Upa r ty, pra co wi ty i inte li gen t ny, uczy³ siê w domu, sam. Ma tu rê zda³
jako eks te r ni sta.

 Po otrzy ma niu œwia de c twa doj rza³oœci pragn¹³ siê da lej uczyæ. Ciê ¿ ka
sy tu a cja ma te ria l na ro dzi ny unie mo ¿ li wi³a mu jed nak roz po czê cie stu diów
wy ¿szych. Sta nis³aw Len ce wicz podj¹³ za tem pra cê za ro b kow¹. Pra co wa³
jako na uczy ciel w pra skich gi mna zjach, w tym ta k ¿e w szko le za³o¿o nej przez 
sie bie przy uli cy Brze skiej 17. Pro wa dzi³ osz czêd ny tryb ¿y cia, odk³adaj¹c
pie ni¹dze na stu dia wy ¿sze. Tym cza sem jed nak jego pla ny ¿y cio we po krzy -
¿o wa³ da w ny ko le ga z nie le ga l nej or ga ni za cji, któ ry za de nun cjo wa³ go jako
orga ni za to ra stra j ku szko l ne go w 1905 roku. Len ce wicz zo sta³ are szto wa ny
i os¹dzo ny. W wiê zie niu spê dzi³ bli sko rok, osa dzo ny pocz¹tko wo w wa r sza -
wskim Ra tu szu, w sto sun ko wo do brych wa run kach, po tem w wiê zie niu za



Cmen ta rzem Pow¹zko wskim, w ko ñ cu w Ra do miu. Po uwo l nie niu na kró t ko
po wró ci³ do pra cy na uczy cie l skiej, po czym wy je cha³ do Kra ko wa na upra g -
nio ne stu dia wy ¿sze. Pod czas kra ko wskich stu diów skry sta li zo wa³y siê jego
zain tere so wa nia na uka mi geo gra ficz ny mi. 

W 1913 r. Len ce wicz uda³ siê do Szwa j ca rii, pocz¹tko wo do Lo zan ny,
gdzie chcia³ stu dio waæ ge o gra fiê i ge o lo giê u s³yn ne go ge o lo ga, Ma u ry ce go
Lu ge o na. Za miar ten nie do szed³ do sku t ku z po wo du trud no œci z uz na niem
przez uni we r sy tet w Lo zan nie œwia de c twa doj rza³oœci wy sta wio ne go przez
wa r szawsk¹ szko³ê. Len ce wicz po je cha³ wte dy do Neuchâtel, gdzie na
nowo po wsta³ym uni wer sy te cie wyk³ada³ uczeñ Lu ge o na, Emil Ar gand.
U nie go, nied³ugo przed wy bu chem pie r wszej wo j ny œwia to wej, roz pocz¹³
stu dia. 

Sy tu a cja dwudzie stoczte rolet nie go przy by sza ro dem z za bo ru ro sy j skie -
go nie by³a ³atwa. Dys po nuj¹c skro mny mi osz czêd no œcia mi, po zba wio ny
wspa r cia fi nan so we go ro dzi ny, mu sia³ za ra biaæ na swo je utrzy ma nie.
Pocz¹tko wo s³abo znaj¹c fran cu ski, ima³ siê ró ¿ nych za jêæ, po tem za ra bia³
od czy ta mi. Sa mo t ny i z dala od bli skich, chê t nie spo ty ka³ siê z ro da ka mi,
prze by waj¹cymi w Szwa j ca rii. W gro nie jego zna jo mych byli m.in. pol scy
stu den ci ge o lo gii, z któ ry mi od by wa³ wy cie cz ki na uko we. W wo j nie, w któ rej 
Po la cy wa l czy li prze ciw so bie w ar miach za bo r czych, nie wzi¹³ udzia³u. 

Zdo l ny stu dent szy b ko uzy ska³ asy sten tu rê u Ar gan da. Stu dia uko ñ czy³
w ro ku 1916, zdo by waj¹c sto pieñ do kto ra nauk œcis³ych na pod sta wie roz pra -
wy na te mat czwa r to rzê du Wy ¿y ny Ma³opo l skiej. Po uzy ska niu sto p nia do k -
to ra na dal stu dio wa³ w Neuchâtel, na wy dzia le huma ni sty cz nym i w szko le
mie r ni czej. Do Wa r sza wy po wró ci³ w tym ¿e, 1916 r. Za mie sz ka³ na uli cy
Cza c kie go.

Wkró t ce po po wro cie roz pocz¹³ wyk³ady w To wa rzy stwie Ku r sów
Nauko wych (pó Ÿ nie j szej Wo l nej Wszech ni cy Pol skiej), rów no cze œ nie or ga ni -
zuj¹c Zak³ad Geo gra fi cz ny tej ucze l ni. W la tach 1916–1919 wyk³ada³ ta k ¿e
w in nych szko³ach wy ¿szych, m.in. na Poli te ch ni ce. Jego wspó³pra ca z uni wer -
syte c kim oœro d kiem geo gra fi cz nym roz po czê³a siê od wyk³adów zle co nych.

Zak³ad Geo gra fi cz ny od ro dzo ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go po -
wsta³ 1 kwie t nia 1918 r., kie dy Wa r sza wa zna j do wa³a siê je sz cze pod oku -
pacj¹. W pie r wszym (le t nim) se me strze stu dium geo gra ficz ne go 1918 r.
wœród wyk³ado w ców zna laz³ siê Sta nis³aw Len ce wicz. Pro gram jego wy -
k³adów zna cz nie po sze rzo no w se me strze je sien nym, jed nak z po wo du wy da -
rzeñ po li ty cz nych w li sto pa dzie te go¿ roku Uni we r sy tet za wie si³ za jê cia.

W roku 1919 Sta nis³aw Len ce wicz ha bi li to wa³ siê we Lwo wie (u prof.
Eu ge niu sza Ro me ra) na pod sta wie roz pra wy po œwiê co nej mo r fo lo gii do li ny
Réchy. W na stê p nym roku obj¹³ sta no wi sko za stê pcy kie ro w ni ka Zak³adu
Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Na kie ro w ni ka Zak³adu
powo³ano go w roku 1922, kie dy otrzy ma³ pro fe su rê nad zwy czajn¹.
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W 1923 r. pro fe sor Len ce wicz o¿e ni³ siê z po znan¹ w Szwa j ca rii Mari¹
Jan kowsk¹. Wkró t ce po tem za ku pi³ dom z ogro dem w Koby³ce, w po bli ¿u
po siad³oœci ro dzi ny Na³ko wskich. Koby³ka szy b ko sta³a siê jego ulu bio nym
mie j s cem wy po czyn ku i pra cy twórczej.

Po la tach nie do sta t ku sy tu a cja ma te ria l na m³od ego pro fe so ra na re sz cie
uleg³a po pra wie. Za³o¿y³ te¿ w³asn¹ ro dzi nê, a w wy wodz¹cej siê ze œro do wi -
ska na uko we go ¿o nie zna laz³ dobr¹ to wa rzy sz kê ¿y cia, wspie raj¹c¹ jego
zami³owa nia i d¹¿e nia. Ma³¿on ko wie mie li jed ne go syna, Ro ma na (pó Ÿ nie j -
szy lekarz).

W 1931 r. Sta nis³aw Len ce wicz uzy ska³ pro fe su rê zwy czajn¹. By³ ju¿
wów czas au to rem ponad stu pu b li ka cji, uczo nym zna nym w kra ju i za gra -
nic¹. Ca³ko wi cie od da ny na uce i nie zwy kle pra co wi ty, wzi¹³ udzia³ we wszy -
stkich dzia³aniach zwi¹za nych z ge o gra fi¹ polsk¹ miê dzy wo jen nego dwu -
dzie sto le cia. Od pod staw zbu do wa³ Zak³ad Geo gra fi cz ny UW i do wy bu chu
dru giej wo j ny œwia to wej kie ro wa³ jego dzia³al no œci¹ na ukow¹ i dy da ktyczn¹; 
wspó³or ga ni zo wa³ Wo j sko wy In sty tut Geo gra fi cz ny oraz Pol skie To wa rzy -
stwo Geo gra fi cz ne; re da go wa³ „Przegl¹d Geo gra fi cz ny” i dzia³ pol ski w uka -
zuj¹cej siê w Pa ry ¿u „Bib lio gra p hie Geo grap hi que”. By³ cz³on kiem To wa -
rzy stwa Na uko we go w Wa r sza wie i Ko mi sji Geo gra fi cz nej Pol skiej Aka de -
mii Umie jê t no œci, a ta k ¿e cz³on kiem ki l ku za gra ni cz nych to wa rzystw na uko -
wych. Bra³ bar dzo akty w ny udzia³ w miê dzy naro do wym ¿y ciu na uko wym.
Ucze st ni czy³ w sie dem na stu zja z dach miê dzyna ro do wych (kon gre sach geo -
gra fi cz nych, kon gre sach ge o gra fów s³owia ñ skich, kon gre sach INQUA, kon -
fe ren cjach hy dro logi cz nych i in.). Za sw¹ dzia³al noœæ otrzy ma³ li cz ne od zna -
cze nia krajo we i za gra ni cz ne, m.in. Krzy¿ Ofi ce r ski Od ro dze nia Pol ski,
Krzy¿ Nie pod leg³oœci z Mie cza mi, od zna kê honorow¹ Oficerskiej Szko³y
Topografów, komandoriê Orderu œw. Sawy. 

Ze wspo mnieñ ucz niów Sta nis³awa Len ce wi cza wy³ania siê po staæ bo ga -
ta, któr¹ nie³atwo opi saæ. Oto cz³owiek ne r wo wy i wra ¿ li wy; od dzie ci ñ stwa
ko chaj¹cy przy ro dê, któ ra do sta r cza³a mu wie lu pra wdzi wie g³êbo kich wzru -
szeñ; tro skli wy i za po bie gli wy oj ciec; opie kun m³od zie ¿y, za chê caj¹cy zdo l -
nych stu den tów do pra cy na uko wej i dru kuj¹cy ich wcze s ne pra ce; cz³owiek
bez inte reso w ny, pra wy, o si l nie roz wi niê tym po czu ciu obo wi¹zku oby wate l -
skie go; fa na tyk wie dzy i na uko wej œcis³oœci; pra co ho lik i ry go ry sta, któ ry
pra cê na ukow¹ mia³ za za szczyt, przy wi lej i wa r toœæ sam¹ w so bie, i któ re go
dra ¿ li woœæ, de spo tyzm i wy bu cho wy te m pe ra ment nie jed ne mu da³y siê we
zna ki... W 1939 r. pro fe sor Sta nis³aw Len ce wicz sko ñ czy³ 50 lat.

Lata oku pa cji nie mie c kiej spê dzi³ w Wa r sza wie. Mie sz ka³ w domu pro fe -
so r skim na uli cy Brzo zo wej. Kil ka kro t nie otrzy ma³ ofe r ty pra cy dla in sty tu cji 
nie mie c kich, ale wszy stkie od rzu ci³. Zmu szo ny trudn¹ sy tu acj¹ ma te rialn¹,
w 1940 r. podj¹³ pra cê jako urzêd nik w biu rze wo do ci¹gów. Swoj¹ oku pa -
cyjn¹ co dzien noœæ opi sa³ w li œcie do prze by waj¹cego w ofla gu asy sten ta,
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dra Je rze go Kon dra c kie go: O 6.15 jadê do biu ra, czê sto bez œnia da nia, jak nie
ma na czym za grzaæ. O 12-tej – obiad: zupa, sie dzê do 4-tej. Wra cam wie czo -
rem, zno wu w cie mno œciach, tak, ¿e uli cê w dzieñ wi dzê ty l ko raz na ty dzieñ.
Zreszt¹ cho dze nie po uli cy jest nie przy je m ne, a ja z da tra m wa jem mêk¹ – i nie -
bez pie cz ne. Przed 8-¹ trze ba byæ w domu, tak, ¿e przez ca³y ty dzieñ lu dzi nie
wi du jê. Ur lo pu ro cz nie 12 dni, jako ¿e je stem sta r szy. W domu zi m no i cie m no.
Ciê ¿ ka pra ca i ¿y cie w nie do sta t ku, w nie do grza nym mie sz ka niu, czê sto bez
œwiat³a i na le ¿y te go posi³ku, wy cze r py wa³y si³y niem³od ego ju¿ Len ce wi cza.
W maju 1943 r. pisa³ do Je rze go Kon dra c kie go: Cho dziæ na wiê ksze wy cie cz ki 
ju¿ chy ba nie bêdê; za ty ka mnie ko³o se r ca. Mimo trosk, bie dy i nie bez pie -
czeñstw, akty w nie ucze st ni czy³ w kon spi racy j nym ¿y ciu na uko wym Wa r sza -
wy. Bra³ udzia³ w ta j nych ze bra niach cz³on ków Wy dzia³u Matema tyczno-
 Przyrod nicze go, od by wa nych w pry wa t nych mie sz ka niach pro fe so rów. W la -
tach 1943–1944 wyk³ada³ na ta j nych ko m p le tach. W chwi lach wo l nych od in -
nych za jêæ przy go to wy wa³ nowe pu b li ka cje, miê dzy in ny mi pod rê cz nik ge o -
gra fii fi zy cz nej ogó l nej i ge o gra fii fi zy cz nej Eu ro py. Snu³ pla ny dzia³al no œci
uni wer syte c kiej po wo j nie. W cze r w cu 1944 na pi sa³: My œlê, ¿e po wo j nie za -
jê cia moje pójd¹ wiê cej w kie run ku na ucza nia ni¿ ba dañ. W da l szej czê œci
tego sa me go li stu, osta t nie go, jaki wys³a³ do swe go asy sten ta, czy ta my: Do ty -
ch czas ¿y³em ja koœ bez obaw, ale od pe w ne go cza su zacz¹³em siê ma r twiæ
o los mo ich ksi¹¿ek, któ re mam w domu. Do ty ch czas nie ma u nas bo m bar do -
wañ, ale ko ñ ca wo j ny nie wi daæ i mog¹ byæ je sz cze ró ¿ ne stra ty. 

Ksiê go z biór Sta nis³awa Len ce wi cza i jego rê ko pi sy sp³onê³y ra zem
z mie sz ka niem pod czas Po wsta nia Wa r sza wskie go. Len ce wi czo wie prze ¿y -
li je na Sta rym Mie œcie. Po upa d ku dzie l ni cy, 1 wrze œ nia 1944 r., lud noœæ
cy wi l na Sta rów ki zo sta³a wy pê dzo na. Ko lu mnê, w któ rej zna laz³o siê
ma³¿e ñ stwo Len ce wi czów, po gna no z Brzo zo wej w kie run ku ruin Za mku
i da lej, Kra ko wskim Przed mie œciem, Trê back¹, Wie rz bow¹, Fre dry, przez
Ogród Sa ski ku Woli. Wy pê dza nych cy wi li – lu dzi wy nê dz nia³ych, nie rza d -
ko sta r szych i scho ro wa nych – esko r to wa li SS-ma ni z fo r ma cji wschod nich, 
pi ja ni, okru t ni, do ko nuj¹cy gra bie ¿y mie nia. Ma³¿e ñ stwo Len ce wi czów
osta t ni raz wi dzia no na uli cy Wo l skiej w po bli ¿u Ka ro l ko wej, kie dy po raz
dru gi, ju¿ wcze œ niej okra dzio nych i po tur bo wa nych, za pê dzo no ich do bra -
my jed ne go z do mów.

Ro dzin ny grób Len ce wi czów zna j du je siê na Cmen ta rzu Bród no wskim.
Ta m ¿e, w roku 1986 sio strze ni ca Ma rii Len ce wi czo wej umie œci³a sym bo li cz -
ne epi ta fium Sta nis³awa i Ma rii.

W 20. ro cz ni cê œmie r ci Sta nis³awa Len ce wi cza jego imiê otrzy ma³a aula
wyk³ado wa ów cze s ne go In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza -
wskie go. Jej œcia nê oz do bi³ po rtret Len ce wi cza, pê dz la Jana Ko be ra, ofia ro -
wa ny przez Pol skie To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne. Pro fe sor Sta nis³aw Len ce -
wicz jest ta k ¿e pa tro nem jed nej z ulic na wa r sza wskim Be mo wie.
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DZIA£AL NOŒÆ NA UKO WA

Zain tere so wa nia ba da w cze Sta nis³awa Len ce wi cza by³y bar dzo sze ro kie. 
Prze de wszy stkim geo mo r fo log, pro wa dzi³ ta k ¿e stu dia z za kre su ge o lo gii
czwa r to rzê du, hy dro gra fii, ge o gra fii re gio na l nej, ka r to gra fii, ge o gra fii
cz³owie ka, ge o gra fii wo j sko wej, hi sto rii ge o gra fii, a ta k ¿e ar che o lo gii i an tro -
po lo gii. Li stê jego pu b li ka cji otwie ra Przy czy nek do zna jo mo œci utwo rów dy -
lu wia l nyh oko lic Mie cho wa, wy da ny przez To wa rzy stwo Na uko we Wa r sza -
wskie w 1911 roku. Zain tere so wa nie krajo bra zem wy ¿yn nym kon ty nu o wa³
pod czas na stê p nych lat. Ma te ria³y ze bra ne w ci¹gu ki l ku se zo no nów prac te -
re no wych na Wy ¿y nie Ma³opo l skiej wy ko rzy sta³ do na pi sa nia roz pra wy do k -
to r skiej pt. Étude sur le Qua ter na i re du pla te au de la Pe ti te Po lo g ne. O roz -
pra wie tej 20 lat po œmie r ci au to ra Je rzy Kon dra cki (1966, str. 30) na pi sa³:
...wnio ski na tu ry geomo rfolo gi cz nej mia³y cha ra kter pio nie r ski i sta no wi³y
punkt wyj œcia pó Ÿ nie j szych ba dañ.

Pod czas po by tu za gra nic¹ (1913–1916) Sta nis³aw Len ce wicz prze pro -
wa dzi³ li cz ne ob se r wa cje mor folo gi cz ne, geo lo gi cz ne i antro pogeo grafi cz ne
w Al pach. Wy ni ki ba dañ geomo rfolo gi cz nych, zgro ma dzo ne w la tach
1915–1916 pos³u¿y³y mu do na pi sa nia roz pra wy habi lita cy j nej pt. Mo r fo lo -
gia do li ny Réchy w Al pach Pen ni ñ skich. Geo mor fo lo gi¹ gla cjaln¹ ob sza rów
wyso ko gó r skich in te re so wa³ siê ta k ¿e po po wro cie do kra ju, pro wadz¹c stu -
dia te re no we w Ta trach (1919, 1921). G³ów nym ob sza rem jego ba dañ od roku 
1917 sta³y siê jed nak krajo bra zy ni ¿o we, prze de wszy stkim Pol ska œro d ko wa, 
a na stê p nie Polesie. 

Pod su mo wa niem dzie siê ciole t nich prac geomo rfolo gi cz nych w Pol sce
œro d ko wej by³a pra ca Dy lu wium i mo r fo lo gia œro d ko we go Po wi œla (1927),
na le¿¹ca do najwy bit nie j szych w do ro b ku Len ce wi cza. W pra cy tej po raz
pie r wszy za sto so wa³ do ba dañ ni¿u me to dê mo r fo lo giczn¹, wy ko rzy sty wan¹
wcze œ niej ty l ko w ba da niach gó r skich. Za jej po moc¹ wy ró ¿ ni³ m.in. dwa wy -
so kie po zio my de nu da cyj ne zwi¹zane z do li na mi rze cz ny mi, a na stê p nie ob -
ja œ ni³ ich ge ne zê. W pra cy omó wi³ ta k ¿e wiek i po cho dze nie i³ów wstê go -
wych w oko li cach Wa r sza wy i przed sta wi³ wp³yw m³odych ru chów epej roge -
ni cz nych na roz wój sie ci rze cz nej. Da³ ta k ¿e wie r ny opis chara ktery sty cz nych 
cech rze Ÿ by krajo bra zu, okre œla ne go wspó³cze œ nie jako pery gla cja l ny. Re -
kon stru uj¹c prze bieg zlo do wa ce nia Ni¿u, wy sun¹³ ideê „wie l kiej os cy la cji”,
któr¹ po tem uto ¿ sa mia no ze zlo do wa ce niem ba³ty c kim (obe c nie: sta dia³
ba³ty cki zlo do wa ce nia wis³y).

Bar dzo wa¿n¹ po zycj¹ w do ro b ku na uko wym Len ce wi cza by³a ta k ¿e pra -
ca pt. Wy dmy œródl¹dowe Pol ski, wy da na w 1922 r., wzna wia na po dru giej
wo j nie œwia to wej i sze ro ko cy to wa na w pi œmien ni c twie geomo rfolo gi cz nym.
Opi sa³ w niej me cha nizm po wsta wa nia wydm jako form za le ¿ nych je dy nie od 
obe cno œci od po wied nie go ma te ria³u i czyn ni ka mo de luj¹cego. Kon ce p cja
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Len ce wi cza na te mat po cho dze nia wydm œródl¹do wych roz wi ja³a pogl¹d ge -
o gra fów pol skich (m.in. Ro me ra), a prze ciw sta wia³a siê pogl¹dom ge o gra fów 
nie mie c kich i ro sy j skich (m.in. Wun de r li cha, Tu t ko wskie go). Ci osta t ni
s¹dzi li, ¿e wy dmy po wsta³y pod wp³ywem wia trów wschod nich, w kli ma cie
pu styn nym, a ich po wsta wa nie wspó³cze œ nie nie jest mo ¿ li we. Kon ce p cja
Len ce wi cza na te mat ge ne zy wydm œródl¹do wych Ni¿u jako form usy pa nych
przez wia try za chod nie i tworz¹cych siê ta k ¿e obe c nie jest uz na wa na za
trwa³¹ zdo bycz na uki, na to miast jego pogl¹d na te mat g³ów ne go okre su wy -
dmo twór cze go (okres li to ry no wy) zdezaktualizowa³ siê w wyniku pó Ÿ nie j -
szych badañ. 

Pra ce na Po le siu roz po czê³y siê w roku 1928. Pro wa dzo ne by³y na po trze -
by pra kty ki, w ra mach pro je ktu me lio ra cji ba gien. Len ce wicz prze wod ni czy³
jed nej z czte rech grup, któ rych za da niem by³o wy ko na nie mapy geo lo gi cz nej
w ska li 1: 100 000. Syn te ty cz ny opis prac z dzie dzi ny geo mor fo lo gii Po le sia
za wie ra re fe rat pt. Re su l tats des re che r ches sur la Qua ter na i re en tre le Bug et
la ha u te Pry peæ, wyg³oszo ny przez Len ce wi cza na Miê dzy naro do wym Kon -
gre sie Geo gra fi cz nym w Wa r sza wie i opub li ko wa ny w ma te ria³ach po kon -
gre so wych (1936). Wa¿n¹ czê œci¹ ba dañ po le skich by³y ta k ¿e stu dia hy dro -
gra ficz ne (np. Miê dzy rze cze Bugu i Pry pe ci; wody p³yn¹ce i je zio ra – 1931,
Ki l ka wie kszych je zior pó³no c ne go Po le sia – 1937). Ba da nia te by³y kon ty nu -
acj¹ prac hydro gra fi cz nych, za pocz¹tko wa nych w 1921 r. po mia ra mi je zior
go sty ñ skich. Ju¿ wów czas pla no wa no za³o¿e nie sta cji po mia ro wej w £¹cku,
umo ¿ li wiaj¹cej sta³e ob se r wa cje wy bra nych pa ra me trów je zior i ich oto cze -
nia. Sta cjo na r ne po mia ry mete oro logi cz ne i hy dro gra ficz ne uda³o siê jed nak
prze pro wa dziæ do pie ro przy oka zji ba dañ je zio ra Œwi taŸ (se ria po mia ro wa
1929–1939). 

Za kres ba dañ li mno logi cz nych pro wa dzo nych przez ze spó³ Len ce wi cza
by³ bar dzo sze ro ki: wy ko ny wa no zdjê cia baty me try cz ne je zior, zbie ra no dane 
na te mat pro fi li te r mi cz nych wód, osa dów de nnych, obie gu wody itp. Poza
stu dia mi w wy bra nych re gio nach, opra co wa no pie r wszy, zbio r czy ka ta log je -
zior Pol ski, któ ry, nie ste ty, za gin¹³ w cza sie wo j ny. Z za cho wa ne go spra wo z -
da nia z ba dañ je zio r nych, przes³ane go przez Len ce wi cza la tem 1939 r. na
Kon gres Miê dzy naro do wej Aso cja cji Hy dro lo gii Na uko wej w Wa szyn g to nie 
wy ni ka, i¿ w Pol sce ist nia³o 6659 na tu ra l nych zbio r ni ków o po wie rz ch ni
ponad 1 ha. 

Ba da nia na uko we pro wa dzo ne przez Sta nis³awa Len ce wi cza wy ró ¿ nia
ki l ka cech, nie zmien nie zna mio nuj¹cych do bry wa r sztat geo gra fi cz ny;
pierwsz¹ z nich jest kom p le kso woœæ. Jako przyk³ad Len cewi czo we go spo so -
bu uj mo wa nia zja wisk geo gra fi cz nych mo¿e pos³u¿yæ na stê puj¹cy fra g ment
cy to wa ne go wy ¿ej re fe ra tu na te mat Po le sia (w t³um. M. Pró szy ñ skie go,
1966): Naj wa¿ nie j szym lo ka l nym czyn ni kiem geo gra fi cz nym s¹ tu wody
stoj¹ce, na daj¹ce szcze gó l ne piê t no sto sun kom miê dzy cz³owie kiem a przy -
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rod¹. Nad miar wody, po wo duj¹cy za ba g nie nie re gio nu, ogra ni cza po wie rz -
ch niê pól or nych; zy skuj¹ na tym lasy i ob sza ry ³¹kowe. To ogra ni cze nie po -
wie rz ch ni or nej wy zna cza cia s ne gra ni ce dla za lud nie nia (...). Jed no sta j noœæ
krajo bra zu i je go pod to pie nie wod¹ – to wy nik dzia³al no œci aku mu la cji alu -
wia l nej, któ ra wyg³adzi³a dawn¹, ¿ywsz¹ rze Ÿ bê. Tak wiêc – by po znaæ po cho -
dze nie krajo bra zu, mu si my roz pocz¹æ od wy ja œ nie nia ge ne zy rów ni ny, wzgórz 
i ba gien; je œli idzie o je zio ra, to opis ich poda³em ju¿ po prze dnio. Drug¹ cech¹ 
wa r szta tu na uko we go Len ce wi cza jest opie ra nie wnio sko wañ na da nych naj -
no wszych, po zy ska nych bez po œred nio w te re nie. Wy ko na ne ba da nia mia³y
s³u¿yæ za pod sta wê do pro je ktu osu sze nia ba gien. W tym celu zdjê to mapê
osa dów czwar to rzê do wych w gra ni cach dzie siê ciu ar ku szy topo gra fi cz nych
w po dzia³ce 1:100 000, wy ko na no stu dia hy dro gra ficz ne i za j mo wa no siê ba -
da niem je zior. Stu dium czwa r to rzê du opa r te by³o na wie r ce niach p³yt kich
(5-7 m) i na spe cja l nie wy ko ny wa nych wko pach. Li cz ba tych pro fi li geo lo gi -
cz nych prze kra cza se t kê na ka ¿ dym ar ku szu mapy 1:100 000. Poza tym wy ko -
na no 15 g³êbo kich otwo rów œwi dro wych siê gaj¹cych a¿ do pod³o¿a czwa r to -
rzê du (...). Trze ci¹ istotn¹ cech¹ jest ze spo³owy cha ra kter ba dañ. Jest rzecz¹
zro zu mia³¹, ¿e nie mog³em wy ko naæ tak wie l kiej pra cy sam, oso bi œcie, mu szê
tedy wspo mnieæ tu udzia³ mych ucz niów – pp. Ka ra sze wskie go, Pró szy ñ skie -
go, Rühlego, Zwie rza i in.

D¹¿e nie do syn te zy wie dzy za owo co wa³o opra co wa niem pod rê cz ni ków
re gio na l nej ge o gra fii Pol ski. Pie r wszy z nich, Kurs ge o gra fii Pol ski, zo sta³
wy da ny ju¿ w roku 1922 i przez 15 lat by³ je dy nym pod rê cz ni kiem ge o gra fii
na po zio mie aka de mi c kim. W roku 1937 uka za³a siê Pol ska, opub li ko wa na
jako tom w Wie l kiej Ge o gra fii Po wszech nej. Dzie³o to, opa r te za rów no na li -
te ra tu rze przed mio tu, jak i na ba da niach w³as nych, pre zen to wa³o naj no wszy
stan wie dzy o po szcze gó l nych re gio nach i ko m po nen tach, za wie ra³o wie le
nowo opra co wa nych ilu stra cji (w tym map), by³o na pi sa ne przy stê p nym jê zy -
kiem. W cza sie wo j ny nie le ga l nie do ko na ne t³uma cze nie ksi¹¿ki s³u¿y³o Niem -
com jako druk ta j ny (do ce lów wo j sko wych), na to miast dla Po la ków pod rê cz -
nik by³ za ka za ny, a jego nak³ad w du ¿ej czê œci zni sz czo no. Do pie ro w roku
1955 uka za³a siê nowa wer sja ksi¹¿ki (Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski), opra co wa -
na i uzu pe³nio na przez Je rze go Kon dra c kie go.

W dzie dzi nie ge o gra fii fi zy cz nej (re gio na l nej) Pol ski Len ce wicz roz -
win¹³ pogl¹dy Na³ko wskie go na te mat pa so we go uk³adu rze Ÿ by. Wy ró ¿ ni³
szeœæ ty pów krajo bra zu Pol ski: nad ba³ty cki (wy dmo wy lub ba gien ny, prze ry -
wa ny kê pa mi mo ren); po je zie r ny (gar ba ty, ob fi tuj¹cy w je zio ra); wie l kich do -
lin (rów nin ny); p³yto wy (o rze Ÿ bie sfa lo wa nej); pod gó r ski (kot li no wa tych
rów nin); gó r ski. W pogl¹dach na isto tê krajo bra zu i re gio nu geo gra ficz ne go
bli ski by³ ge o gra fom wspó³cze s nym. Oba po jê cia tra kto wa³ bo wiem jako od -
rê b ne, przy czym re gio ny ro zu mia³ jako jed no stki indy widu a l ne, od zwie r -
ciedlenie ko m p le ksu cech geo gra fi cz nych. Krajo bra zy na to miast po j mo wa³
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w spo sób zbli ¿o ny do po to cz ne go – jako ce chê fi zjo no miczn¹. Pogl¹dy na te -
mat krajo bra zu i re gio nu roz win¹³ w pra cach przy go to wa nych pod czas wo j -
ny, któ rych fra g men ty opub li ko wa no w la tach 50.

Choæ g³ówne osi¹gniê cia po zna w cze Len ce wi cza do tycz¹ geo mor fo lo -
gii, li mno lo gii i ge o gra fii re gio na l nej, za j mo wa³ siê on ta k ¿e in ny mi dzia³ami
ge o gra fii. Pu b li ko wa³ pra ce z za kre su antro poge o gra fii (Antro poge o gra fia
do li ny Re chy w Al pach Pen ni ñ skich, 1917, Ru bie¿ antro pogeo grafi cz na
w Po l s ce, 1935), ge o gra fii wo j sko wej (Geo gra fi cz ne i stra te gi cz ne po³o¿e nie
Pol ski, 1919), hi sto rii ge o gra fii (bio gra fie, no ta t ki i ne kro lo gi pub li ko wa ne
w „Prze gl¹dzie Geo gra fi cz nym”) i ka r to gra fii (Stan i po trze by pol skiej ka r to -
gra fii 1919; W spra wie udzia³u Pol ski w opra co wa niu mi lio no wej mapy Zie -
mi, 1923, Pie r wsza pol ska mapa wa r stwi co wa, 1930). Opra co wy wa³ rów nie¿
mapy (jako oso b ne dru ki wyda³ dwie: hi p so me tryczn¹ Gór Œwiê to krzy skich
1: 225 000 i fi zyczn¹ oko lic Wa r sza wy 1 : 400 000, 1921). We wcze s nym
okre sie dzia³al no œci wyda³ ta k ¿e ki l ka na œcie prac z dzie dzi ny an tro po lo gii
i ar che o lo gii, któ re ³¹czy³ z ba da niem wie ku utwo rów i form lo do w co wych.
Li sta jego pu b li ka cji, ze sta wio na przez prof. Je rze go Kon dra c kie go (1966–)
obe j mu je 195 po zy cji, wy da nych przed ro kiem 1939.

Dzia³al noœæ na ukow¹ Len ce wi cza ce cho wa³a wie l ka tro ska o kon takt
z na uk¹ œwia tow¹. Wy ni ki swo ich prac og³osi³ w fo r mie re fe ra tów lub udzia³u 
w dy sku sjach pod czas piê ciu miê dzyna ro do wych kon gre sów geo gra fi cz nych
(w Ka i rze, Ca m bri d ge, Pa ry ¿u, Wa r sza wie i Am ster da mie), czte rech kon gre -
sów ge o gra fów s³owia ñ skich (w Cze chos³owa cji, Pol sce, Ju gos³awii i Bu³ga -
rii), trzech kon gre sów miê dzy naro do wej aso cja cji do ba da nia czwa r to rzê du
(INQUA) – w Da nii, Zwi¹zku So wie c kim i Au strii, kon fe ren cji hy dro logi cz -
nych pañstw ba³ty c kich, kon gre sów geo lo gi cz nych i in. Jego udzia³ w kon -
gre sach nie ogra ni cza³ siê do wyg³asza nia re fe ra tów i ucze st ni c twa w dys ku -
sjach. Na pod sta wie przy wo ¿o nych ma te ria³ów opra co wy wa³ nowe mo no gra -
fie (np. mo no gra fia Ma jor ki ), pisa³ ta k ¿e spra wo z da nia. W kie ro wa nym
przez sie bie Zak³ad zie Geo gra fi cz nym ka ¿ de go roku go œci³ ki l ku ge o gra fów
za gra ni cz nych.

DZIA£AL NOŒÆ ORGA NIZA CY J NA

Sta nis³aw Len ce wicz ju¿ jako m³ody cz³owiek wy ka zy wa³ du¿e zdo l no -
œci orga niza cy j ne. Œwia d czy o tym za³o¿e nie prze zeñ szko³y, w któ rej pro wa -
dzi³ za jê cia z m³od zie¿¹. W tym sa mym okre sie zwi¹za³ siê z Pol skim To wa -
rzy stwem Krajo zna w czym, w któ rym dzia³a³ w Ko mi sji Fi zjo gra ficz nej. Po
po wro cie ze Szwa j ca rii bar dzo akty w nie w³¹czy³ siê w orga ni zo wa nie ge o -
gra fii od ro dzo nej Pol ski. Jak pi sze Ire na Gie y szto ro wa (1966, str. 17), nie
by³o to wów czas za da nie ani pro ste, ani ³atwe. Kraj by³ zni sz czo ny, brak by³o
œro d ków na ele men ta r ne po trze by i po mo ce na uko we, wszy stko na le ¿a³o or -
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ga ni zo waæ od pocz¹tku, od pod staw. Zas³ugi Len ce wi cza w orga ni zo wa niu
miê dzy wo jen nej ge o gra fii „od pocz¹tku i pod staw” s¹ ogro m ne.

Wspó³two rzy³ Pol skie To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne, akty w nie dzia³a³
w je go zarz¹dzie, a w pó Ÿ nie j szym cza sie ta k ¿e na sta no wi sku prze wod -
nicz¹cego Od dzia³u Wa r sza wskie go. Od 1923 do 1939 roku re da go wa³ naj -
powa ¿nie j sze pol skie cza so pi s mo geo gra fi cz ne – „Przegl¹d Geo gra fi cz ny”.
Bez po mo cy eta to we go ze spo³u reda kcy j ne go, bez sta³ego bu d¿e tu i fi r my
wy da w ni czej, gro ma dzi³ ar ty ku³y, wy ko ny wa³ ko re ktê jê zy kow¹, dba³ o stro -
nê te ch niczn¹ pi s ma. Co ro cz nie pu b li ko wa³ ze sta wian¹ przez sie bie bi b lio -
gra fiê geografii polskiej. 

Wzi¹³ ta k ¿e udzia³ w zor gani zo wa niu Wo j sko we go In sty tu tu Geo gra -
ficz ne go, z któ rym w pó Ÿ nie j szych la tach wspó³pra co wa³. Z jego ini cja ty wy
w WIG powo³ano spe cja l ny re fe rat nazw. Wy su wa³ nowe kon ce pcje opra co -
wa nia map topo gra fi cz nych i mapy hy dro gra ficz nej Pol ski. Ode gra³ wy bitn¹
rolê w za ini cjo wa niu pol skie go udzia³u w opra co wa niu Miê dzy naro do wej
Mapy Œwia ta. 

Ucze st ni czy³ ta k ¿e w dzia³al no œci in nych in sty tu cji i to wa rzystw na uko -
wych w kra ju i za gra nic¹. By³ cz³on kiem To wa rzy stwa Na uko we go w Wa r -
sza wie i Ko mi sji Geo gra fi cz nej PAU, cz³on kiem ho no ro wym Cze chos³owa c -
kie go To wa rzy stwa Na uko we go w Pra dze, cz³on kiem ko re spon den tem To -
wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Me ksy ku i Be l gra dzie. Wspó³or ga ni zo wa³
wszy stkie s³owia ñ skie kon gre sy geo gra fi cz ne i miê dzy naro do wy kon gres
geo gra fi cz ny w Wa r sza wie (1934). Wspó³pra co wa³ ta k ¿e w Miê dzy naro do -
wej Bi b lio gra fii Geo gra fi cz nej, bêd¹c pol skim re da kto rem „Bib lio gra p hie
geo grap hi que” wy da wa nej w Pa ry ¿u.

Sta nis³aw Len ce wicz or ga ni zo wa³ rów nie¿ pla ców ki nauko wo-dy dakty -
cz ne ge o gra fii, two rzy³ pro gra my stu diów i kie ro wa³ ich re a li zacj¹. Od pod -
staw zbu do wa³ Zak³ad Geo gra fi cz ny Wo l nej Wszech ni cy Pol skiej, któ rym
kie ro wa³ do oko³o 1928 roku i Zak³ad Geo gra fi cz ny Uni wer sy te tu Wa r sza -
wskie go, któ rym kie ro wa³ od 1920 roku do wybuchu wojny. 

Sie dzi ba Zak³adu Geo gra ficz ne go UW zna j do wa³a siê pocz¹tko wo
w tzw. Gma chu Po re kto r skim. Obj¹wszy Zak³ad, Len ce wicz za dba³ o po zy -
ska nie ob szer niej sze go lo ka lu. Zna j do wa³ siê on w Pa³acu Sta szi ca i za j mo -
wa³ 2 sale o ³¹cznej po wie rz ch ni 130 m2. W 1924 r. Len ce wi czo wi uda³o siê
uzy skaæ je sz cze jedn¹ salê. Po pra wa sy tu a cji lo ka lo wej Zak³adu by³a
spraw¹ bar dzo wa¿n¹, po nie wa¿ w jego po mie sz cze niach mie œci³y siê nie
ty l ko sta no wi ska pra cy i sala wyk³ado wa, ale ta k ¿e re da k cja „Przegl¹du
Geo gra ficz ne go” oraz sie dzi by Zarz¹du G³ów ne go PTG i Zarz¹du Od dzia³u 
Wa r sza wskie go. Zna j do wa³a siê tu ta k ¿e bi b lio te ka PTG z cen ny mi cza so pi -
sa mi geo gra ficz ny mi, otrzy ma ny mi w ra mach wy mia ny za „Przegl¹d Geo -
gra fi cz ny”. W 1929 r. Zak³ad uzy ska³ nowy lo kal w Pa³acu Sta szi ca. Sie dzi -
ba nie by³a wiê ksza, lecz do god niej roz pla no wa na: mia³a du¿¹ salê
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wyk³adow¹, po kój prze zna czo ny na bi b lio te kê, po ko je pra co w ni ków i cie -
mniê fo to gra ficzn¹. 

Sta ra niem Len ce wi cza po wiê kszy³ siê ta k ¿e stan oso bo wy Zak³adu.
Pocz¹tko wo sk³ada³ siê on z pro fe so ra i jed ne go asy sten ta. W 1933 r. Len ce -
wicz uzy ska³ drug¹ asy sten tu rê oraz etat adiun kta- do cen ta. Zna cz ne mu zwiê -
ksze niu uleg³ ta k ¿e bu d¿et Zak³adu – w 1924 r. wy no si³ ok. 1500 z³, w 1935
bli sko 5000 z³. 

Bi b lio te ka Zak³adu, pocz¹tko wo skro m na (ki l ka dzie si¹t map i ok. 2000
to mów) bar dzo wzbo ga ci³a siê dziê ki ofia ro wa niu przez Len ce wi cza ksiê go -
zbio ru i cen nych map. Chlub¹ bi b lio te ki by³y zw³asz cza: pie r wsza pol ska
mapa hip some try cz na Alo j ze go Al t ha oraz se ria map hipso me try cz nych
i hydro gra fi cz nych Jó ze fa Ko r ne la Wi t ko wskie go. Przed wy bu chem wo j ny
bi b lio te ka Zak³adu li czy³a ju¿ ponad 6500 to mów i ponad 8000 map. Pro fe sor
dba³ ta k ¿e o roz wój in stru men ta rium Zak³adu, któ re w 1939 r. obe j mo wa³o
bli sko 60 przyrz¹dów z dzie dzi ny ka r to gra fii, to po gra fii, mete o ro lo gii i hy dro -
gra fii.

Po wy bu chu wo j ny Len ce wicz i wspó³pra co w ni cy ukry li naj cen nie j sze
ksi¹¿ki i przyrz¹dy. Po zo sta³e zbio ry zo sta³y roz kra dzio ne lub prze jê te
przez In sti tut für De ut s che Ostar be it. Czêœæ bi b lio te ki od zy ska no po wo j nie,
jed nak z przyrz¹dów i ksi¹¿ek ukry tych w Wa r sza wie uda³o siê oca liæ je dy nie 
pan to graf, ane ro id i ki l ka dzie si¹t to mów.

Pod czas oku pa cji Sta nis³aw Len ce wicz ucze st ni czy³ w ta j nych ze bra -
niach Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go oraz w kon spi racy j nym ¿y ciu
Wy dzia³u Matema tyczno- Przyrod nicze go. Na spo t ka niach pro fe so rów (m.in. 
Ka zi mierz Bas sa lik, Ka zi mierz Bia³asze wicz, Jan Cze ka no wski, Ma rian Giey -
sztor, Bo les³aw Hry nie wie cki, Ste fan Pie ñ ko wski, Wac³aw Ro sz ko wski, Jan
Sa m so no wicz) ana li zo wa no do ro bek na uko wy po szcze gó l nych dys cy p lin
w okre sie miê dzy wo jen nym. Pra ca Len ce wi cza na te mat do ro b ku pol skiej geo -
gra fii, oce nio na jako bar dzo tra f na, za gi nê³a pod czas Po wsta nia.

DZIA£AL NOŒÆ DY DA KTY CZ NA

Pra cê na uczy cielsk¹ Sta nis³aw Len ce wicz roz pocz¹³ bar dzo wcze œ nie, je -
sz cze przed pod jê ciem stu diów. Uczy³ w pra skich gi mna zjach, wyk³adaj¹c
ró ¿ ne przed mio ty, w tym bo ta ni kê i, nie le ga l nie, hi sto riê Pol ski. Jego za sad ni -
cza dzia³al noœæ dy da kty cz na przy pad³a jed nak na lata po 1916 r., kie dy to po
po wro cie ze Szwa j ca rii podj¹³ siê pro wa dze nia wyk³adów z za kre su geo grafii. 
W la tach 1916–1919 wyk³ada³ na Poli te ch ni ce, w Pa ñ stwo wym In sty tu cie
Peda go gi cz nym, w Szko le To po gra fów, na Wo l nej Wszech ni cy Pol skiej oraz
na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim. Od 1920 r. na sta³e zwi¹za³ siê z uni wer syte -
c kim oœro d kiem geo gra fi cz nym, któ ry, we dle s³ów Ire ny Gie y szto ro wej
(1966) trze ba by³o stwo rzyæ dos³ow nie z ni cze go. Pocz¹tko wo obci¹¿e nia dy -
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da kty cz ne pro fe so ra Len ce wi cza by³y bar dzo uro zma i co ne. Oprócz
wyk³adów, oso bi œcie pro wa dzi³ æwi cze nia z ka r to gra fii, to po gra fii i geo mor -
fo lo gii. W pó Ÿ nie j szych la tach za jê cia te prze jê li asy sten ci, któ rych pro fe sor
nie kie dy wi zy to wa³, budz¹c post rach nie ty l ko wœród stu den tów, ale i u pro -
wadz¹cego za jê cia (cy tat ze wspo mnieñ Je rze go Kon dra c kie go, 1991,
str. 44). 

Sta nis³aw Len ce wicz pro wa dzi³ wyk³ady z ge o gra fii fi zy cz nej ogó l nej
i ge o gra fii Pol ski. Z nie zwyk³¹ sta ran no œci¹ przy go to wy wa³ za rów no treœæ,
jak i fo r mê za jêæ. Treœæ wyk³adów za wsze od po wia da³a naj no wszym
osi¹gniê ciom wie dzy. Len ce wicz mówi³ zwiê Ÿ le, ja s no, syn te ty cz nie. Wy wo -
dy bo ga to ilu stro wa³ za po moc¹ wy kre sów i blo k dia gra mów, któ re ko lo ro wy -
mi kre da mi ry so wa³ na ta b li cy. Naj bar dziej skom pli ko wa ne ry sun ki przy go -
to wy wa³ dzieñ wcze œ niej. S³ucha cza mi wyk³adów by³y gru py 12–30 osób. Po 
za ko ñ cze niu oma wia nia ja kie goœ dzia³u od by wa³y siê re pe ty cje, na któ rych
obe cnoœæ by³a obo wi¹zko wa. Do za li cze nia wyk³adu po trze b ny by³ pod pis
pro fe so ra. Od 1926 r., po wpro wa dze niu magi ste r skie go sy ste mu stu diów,
wymóg ten po sze rzo no o ko nie cz noœæ zda nia po dwóch la tach pi se mne go
i ust ne go eg za mi nu z ge o gra fii ogó l nej. Od dru gie go roku stu diów stu den tów
obo wi¹zywa³y ta k ¿e pro se mi na ria i se mi na ria, któ re Len ce wicz pro wa dzi³
oso bi œcie. Wpro wa dza³y one w pro ble ma ty kê na ukow¹ w ska li pol skiej
i œwia to wej. Bar dzo wa¿n¹ sk³adow¹ na ucza nia by³o pra cti cum geo gra fi cz ne, 
któ re pro wa dzi³ wy³¹cz nie Len ce wicz. Pocz¹tko wo stu den tom po wie rza no
wy ko na nie prac indy widu a l nych, opa r tych na li te ra tu rze z za kre su hy dro gra -
fii, ka r to gra fii lub geo mor fo lo gii. W pó Ÿ nie j szym cza sie pra cti cum ba zo wa³o
na pra cach ze spo³owych, ta kich jak opra co wa nie mapy (np. hip some try cz nej
mapy Gór Œwiê to krzy skich w ska li 1:75 000) lub pro wa dze nie ob se r wa cji te -
re no wych.

Przyk³adem pra cti cum ze spo³owe go s¹ pra ce te re no we pro wa dzo ne w la -
tach 1921–1923 nad Je zior kiem Cze r nia ko wskim. Co dzien ne wê drów ki na
Cze r nia ków od by wa li ko le j no wszy s cy ucze st ni cy pra cti cum. Nie by³o to ani
³atwe, ani za wsze przy je m ne, gdy¿ tra m waj do cho dzi³ ty l ko do Pla cu Unii Lu -
be l skiej (cy tat ze wspo mnieñ Ja d wi gi Ko ben dzi ny, 1966, str. 68). Stu den ci
pro wa dzi li co dzien ne po mia ry tem pe ra tu ry po wie trza nad wod¹ i tem pe ra tu ry 
wody na g³êbo ko œci co 1 metr, a zim¹ ta k ¿e po mia ry gru bo œci po kry wy lo do -
wej. Opra co wa li rów nie¿ ba ty me triê je zio ra, zba da li jego flo rê oraz flo rê
brze gów. Wy ni ki ba dañ, opra co wa ne ze spo³owo, uka za³y siê jako pra ca na -
uko wa – jed na z 25 wy da nych przed wojn¹ „Prac Zak³adu Geo gra ficz ne go
UW” (Nr 3, 1925). 

Zna mienn¹ cech¹ Len ce wi cza jako na uczy cie la by³o ota cza nie opiek¹ stu -
den tów, prze ja wiaj¹cych g³êb sze zain tere so wa nie stu dia mi. Za bie ra³ ich na ze -
bra nia na uko we, za chê ca³ do pi sa nia spra wo z dañ i no ta tek na uko wych, pub li -
ko wa³ ich pra ce w „Przegl¹dzie Geo gra fi cz nym”. Bar dzo tro skli wy wo bec
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od da nych na uce, by³ rów nie su ro wy dla tych, któ rzy nie chcie li po œwiê ciæ siê
jej ca³ko wi cie. Jego ne r wo woœæ i wy bu cho wy te m pe ra ment, po tê go wa ne przez
bez sen noœæ, na któr¹ cie r pia³ przez d³ugie lata, nie rza d ko pro wa dzi³y do kon -
flik tów z oto cze niem. Nie któ rzy z ucz niów de cy do wa li siê na kon ty nu a cjê
stu diów w in nych oœro d kach. Na pocz¹tku lat 30. at mo s fe ra w Zak³ad zie Geo -
gra fi cz nym UW bar dzo siê po psu³a. Dosz³o do zbio ro we go bun tu s³ucha czy
w zi mie roku 1931/1932. Kilku nasto oso bo wa gru pa sta r szych stu den tów
prze nios³a siê na Uni we r sy tet Ja giel lo ñ ski i tam uko ñ czy³a stu dia.

Jak na pi sa³a Ire na Gie y szto ro wa (1967, str. 457), Len ce wicz zda wa³ so bie 
do sko na le spra wê ze swe go trud ne go cha ra kte ru, nad czym szcze rze bola³
i cze mu nie kie dy dawa³ wy raz w swych wy po wie dziach. ̄ al z po wo du za ta r gu
ze stu den ta mi mu sia³ byæ wy ra ¿o ny otwa r cie – za cho wa³ siê po nim œlad
w po sta ci do wci p nej tra we sta cji te kstu tan ga „Ju¿ ni g dy...”, u³o¿o nej przez
stu den tów do szo p ki no wo ro cz nej. Oto Mistrz, czy li „cz³owiek, któ ry zro zu -
mia³”, obie cu je gru pie stu den tów (za Kon dra c kim 1991, str. 46):

 ...Ju¿ ni g dy
Z pra cti cum nie wy rzu cê was znów,
Ju¿ ni g dy
¯ad nych przy krych nie po wiem wam s³ów,
Ju¿ ni g dy
¯aden spór nie roz³¹czy ju¿ nas.
Do Kra ko wa nie pó j dzie nikt z was,
Min¹³ ten czas...
Ju¿ ni g dy.
Ju¿ ni g dy,
Ja k ¿e mo c no s³owa te brzmi¹,
Ju¿ ni g dy
Nikt zra ¿o ny nie bê dzie ju¿ mn¹.
Zo sta ñ cie,
Ja k ¿e mi³o po go dziæ siê z tem,
Nie zwie je cie mi noc¹ ni dniem,
Myœl¹ ni snem,
Ju¿ ni g dy.
Nie przy stê p ny i gro Ÿ ny na te re nie Zak³adu, pod czas wy cie czek te re no -

wych pro fe sor Len ce wicz by³ od prê ¿o ny i swo bod ny, sko ry do po ga wê dek,
wspó l ne go œpie wa nia i ucze st ni c twa w wie czor kach stu den c kich. Wy cie cz ki
te re no we sta no wi³y naj wa ¿ niejsz¹ sk³adow¹ stu diów geo gra fi cz nych, od by wa -
nych pod jego kie run kiem. Pocz¹tko wo pro wa dzi³ je oso bi œcie, w pó Ÿ nie j szym
cza sie za stê po wa li go asy sten ci. W wy cie cz kach bra li udzia³ stu den ci ge o gra fii
wszy stkich ro cz ni ków, w mia rê swych mo ¿ li wo œci. Ko szty ucze st ni c twa w za -
jê ciach te re no wych po no si li bo wiem sa mo dzie l nie (nie kie dy mo ¿ na by³o uzy -
skaæ dofi nan so wa nie). Ucze st ni c two w wy cie cz ce wy ma ga³o ponad to po sia da -
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nia do brej kon dy cji i od po wied nie go ek wi pun ku. Tra sy pro wa dzi³y w ró ¿ ne
zak¹tki Pol ski – naj czê œciej w nie da le kie oko li ce Wa r sza wy, ale ta k ¿e na Po je -
zie rze Su wa l skie (16–19.06.1927), na Wo³yñ i Po le sie (8–15.07.1929), na
Babi¹ Górê i Pi l sko (7–9.06.1930), w Ka r pa ty Wschod nie i na Po do le
(2–8.06.1931), w Ta try (2–5.07.1937), w oko li ce Che³ma i W³od zi mie rza
Wo³yñ skie go (26–29.05.1938) i w wie le in nych miejsc. W tra kcie wy cie czek
stu den ci za po zna wa li siê z fo r ma mi te re nu, jego bu dow¹, za gad nie nia mi
spo³eczno -eko nomi czny mi. Nie by³y to jed nak wy³¹cz nie za jê cia dy da kty cz ne,
lecz wy ja z dy nauko wo-po zna w cze, pod czas któ rych zbie ra no ma te ria³y obse -
rwa cy j ne i usta la no nowe te ma ty ba dañ. £¹cz nie Zak³ad Geo gra fi cz ny pod kie -
run kiem pro fe so ra Len ce wi cza odby³ 64 wy cie cz ki po Pol sce i jedn¹ za gra ni -
cê. By³a to trzy tygo dnio wa wy cie czka na uko wa do Ju gos³awii, od by wa na
wspó l nie ze stu den ta mi ge o gra fii z Be l gra du (1923).

Kie ro wa ny przez pro fe so ra Sta nis³awa Len ce wi cza Zak³ad Geo gra fi cz ny 
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go kszta³ci³ pocz¹tko wo na uczy cie li ge o gra fii
i do kto rów ge o gra fii. Po re fo r mie 1926 r. wpro wa dzo no bar dziej szty w ny
pro gram stu diów ma gi ste r skich. Do kto rat sta³ siê dru gim sto p niem stu diów.
Do 1939 r. ma gi ste rium w Zak³ad zie uzy ska³o 25 osób. Sta nis³aw Len ce wicz
wy pro mo wa³ 8 do kto rów (Sta nis³aw Go rzu cho wski, Ro mu ald Gu mi ñ ski, Ja -
d wi ga Ko ben dzi na, Je rzy Kon dra cki (do kto rat no we go typu), Sta nis³aw Pie t -
kie wicz, Ma rek Pró szy ñ ski, Ed ward Rühle, Bo g dan Za bo r ski), 4 oso by zda³y
u nie go eg za min do kto r ski z ge o gra fii jako przed mio tu po bo cz ne go (Z. Ka -
czo ro wska, R. Ko ben dza, S.Z. Ró ¿y cki, T. ̄ ebro wski), dwóch dokto rów uzy -
ska³o ha bi li ta cjê przed 1939 r. (S. Pie t kie wicz, B. Za bo r ski), wie lu ucz niów dok -
to ry zo wa³o siê po wo j nie. Spo œród ucz niów Sta nis³awa Len ce wi cza ki l ka na œ -
cie osób (ponad 70%!) zo sta³o samo dzie l ny mi pra cow ni ka mi na uko wy mi.

Pod czas wo j ny pro fe sor Len ce wicz ucze st ni czy³ w kon spi racy j nej
dzia³al no œci dy da kty cz nej. Wspó l nie z J. Sam so no wi czem, S. Po nia to wskim,
Z. Su j ko wskim, S. Pie t kie wi czem i R. Gu mi ñ skim wyk³ada³ ge o gra fiê na ta j -
nych ko m p le tach, po wta rzaj¹c wyk³ady po ki l ka razy na ty dzieñ, za ka ¿ dym
razem dla nie wie l kiej gru py. W tym trud nym okre sie ¿y cia po raz ko le j ny ujaw -
ni³y siê zna mien ne ce chy jego cha ra kte ru, te same, któ re przed wojn¹, na
prze kór su bie kty w nym i obie kty w nym prze szko dom, zde cy do wa³y o su kce -
sie na uko wym i dy da kty cz nym stwo rzo nej przez nie go pla ców ki. We dle s³ów 
Ire ny Gie y szto ro wej (1967, str. 471), Sta nis³aw Len ce wicz by³ cz³owie kiem
pra wym, o si l nie roz wi niê tym po czu ciu obo wi¹zku spo³ecz ne go, ob cym wsze l -
kiej ko niun ktu rze. Mimo trud nych wa run ków i nie bez pie czeñ stwa, gro¿¹cego 
wyk³ado w com i stu den tom, w oku po wa nej Wa r sza wie ki l ku na stu s³ucha czy
odby³o dwa lata uni wer syte c kich stu diów geo gra fi cz nych (1943–1944). 

Ka ta rzy na Osta sze wska
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Ko ben dzi na J., 1966, Sta nis³aw Len ce wicz jako kie ro w nik Zak³adu Geo gra ficz ne go
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go [w:] Sta nis³aw Len ce wicz (op. cit.), s. 64-79.

Kon dra cki J., 1966, Przed mo wa [w:] Sta nis³aw Len ce wicz (op. cit.), s. 7-8.
Kon dra cki J., 1966, Dzia³al noœæ na uko wa Sta nis³awa Len ce wi cza [w:] Sta nis³aw Len ce -

wicz (op. cit.), s. 24-56.
Kon dra cki J., 1966, Bi b lio gra fia prac Sta nis³awa Len ce wi cza [w:] Sta nis³aw Len ce wicz

(op. cit), str. 112-125.
Kon dra cki J., 1976, Roz wój po jêæ o krajo bra zach i re gio nach fizycz nogeo grafi cz nych,

[w:] Kon dra cki J., Pod sta wy re gio nali za cji fizycz nogeo grafi cz nej, PWN, Wa r sza -
wa, s. 31-32.

Kon dra cki J., 1981, Sta nis³aw Len ce wicz 1889-1944; Ge o gra p hers, vol. 5, s. 77-81.
Lon don.

Kon dra cki J., 1991, Ge o gra fo wie Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go: Sta nis³aw Len ce wicz,
Bo g dan Za bo r ski, Sta nis³aw Pie t kie wicz (wspo mnie nia, li sty), Stu dia i ma te ria³y
z dzie jów na uki pol skiej, se ria II, z.4, s. 41-63 (ta m ¿e, na str. 63 zna j du je siê spis
25 pu b li ka cji o Sta nis³awie Len ce wi czu).

Kon dra cki J., Kon dra cka W., 1939/1945, Sta nis³aw Len ce wicz, Przegl¹d Geo gra fi cz ny, 19, 
Le sz czy cki S., 1966, S³owo wstê p ne [w:] Sta nis³aw Len ce wicz (op. cit.), s. 9-11.
Len ce wicz Sta nis³aw, 1966, Wy ni ki ba dañ czwa r to rzê du miê dzy Bu giem a górn¹ Pry pe ci¹,

t³um. z fran cu skie go Ma rek Pró szy ñ ski, w: Sta nis³aw Len ce wicz (op. cit.), s. 91-107.
Pie t kie wicz S., 1947, Pra ce kar to gra ficz ne Sta nis³awa Len ce wi cza, Wia do mo œci S³u¿by 

Geo gra fi cz nej. 
Pie t kie wicz S., 1966, Dzia³al noœæ Sta nis³awa Len ce wi cza w dzie dzi nie miê dzyna ro do -

wych sto sun ków na uko wych [w:] Sta nis³aw Len ce wicz (op. cit.), s. 57-63.

SPIS PU B LI KA CJI STA NIS£AWA LEN CE WI CZA

1911
1. Przy czy nek do zna jo mo œci utwo rów dy lu wia l nych oko lic Mie cho wa, Spraw. Wydz. III 

Tow. Nauk. Warsz., IV, nr 7, s. 308-316, ryc. 1.
2. Cha ra kte ry styka an tro polo gicz na lud no œci Smar dze wic, Spraw. Wydz. II Tow. Nauk.

Warsz., IV, nr 9, s. 143-197, ryc. 4.
3. Cza sz ka z £¹tko wic, Œwia to wit, IX, s. 89-94, tabl. 2.
4. No ta t ka o cmen ta rzy skach zru j no wa nych w pow. opo czy ñ skim, Œwia to wit, IX,

s. 101-102.
5. Przez Wy ¿y nê Ma³opolsk¹. Dzien nik wy cie cz ki, Zie mia, II, nr 24-30, ryc. 16.
6. Eu ro pe j ski uni kat w Pol sce, Zie mia, II, nr 42, ryc. 1.
7. Ar chi te ktu ra a ge o lo gia, Zie mia, II, nr 43, ryc. 4. 

1912
8. Ta niec, Myœl Nie pod leg³a, nr 196 (luty), s. 157-162.
9. Za rys geo lo gi cz ny oko lic Wa r sza wy, Zie mia, III, nr 2-4, ryc. 9.
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10. Z ba dañ fizjo gra fi cz nych nad Pi lic¹, Zie mia, III, nr 29-32, ryc. 7.
11. Bug pod Ma³kini¹, Zie mia, III, nr 50, ryc. 3.
12. W spra wie admi ni stra cyj nej no men kla tu ry tery to ria l nej, Zie mia, III, nr 12.
13. Przy czy nek do tycz¹cy wska Ÿ ni ka szero koœcio wo-dlu go œciowego cza szek z ziem pol -

skich, Spraw. Wydz. III Tow. Nauk. Warsz., V, nr 9, s. 605-622, ryc. 1. 

1913 
14. Dzie je gó r nej Lu brzan ki (Cza r nej Nidy) w czwa r to rzê dzie, Pam. Fi zjogr., XXI,

s. 1-9, ryc. 3, tabl. 1.
15. Przy czyn ki do zna jo mo œci dy lu wium i hy dro gra fii oko lic To ma szo wa Ra wskie go, Pam. 

Fi zjogr., XXI, s. 11-25, ryc. 3, tabl. 2.
16. Wy ni ki stu diów antro polo gi cz nych w pow. Opo czy ñ skim, Spraw. Wydz. III. Tow.

Nauk. Warsz., VI, nr 3/4, s. 248-258.
17. Ma te ria³y an tro polo gicz ne z Wi t ko wic pow. So cha cze wskie go, Spraw. Wydz. III Tow.

Nauk. Warsz., VI, nr 5, s. 368-381.
18. Cmen ta rzy ska grze ba l ne w pow. P³oñ skim, Œwia to wit, X, s. 9-13, ryc. 2.
19. Spra wo z da nie z po szu ki wañ w Mni chu w pow. ku t now skim, Œwia to wit, X, s. 15-20,

ryc. 4.
20. Szkie le ty sku r czo ne z gro bów neo li ty cz nych w Z³otej pod San do mie rzem, Œwia to wit,

X, s. 53-60, tabl. 1.
21. Po szu ki wa nia paleo antro pologi cz ne w Pol sce w œwie t le ge o lo gii, Wszech œwiat,

XXII, nr 14, s. 212-217.
22. Nowe te o rie po cho dze nia cz³owie ka, Œwia to wit, X, s. 103-119, ryc. 1.
23. Mu ze um pre hi sto rycz ne Era z ma Ma je wskie go w Wa r sza wie, Zie mia, IV, nr 26,

ryc. 2.
24. No ta t ka do mapy ar cheo logi cz nej, Zie mia, IV, nr 29, ryc. 1. 

1914
25. O utwo rach czwar to rzê do wych w pó³no c nej czê œci Kra ko wskie go, Spraw. Kom. Fi -

zjogr. Akad. Umiej., XLVIII, s. 22-41, ryc. 2, tabl. 2.
26. Da l sze stu dia an tro polo gicz ne w pow. Opo czy ñ skim, Pam. Fi zjogr., XXII, s. 49-81,

tabl. l.
27. Wy ¿y na Kielec ko-san domie r ska, Zie mia, V, nr 3-19, ryc. 19.
28. Lud noœæ Gór Kie le c kich pod wzglê dem antro polo gi cz nym, Spraw. Wydz. III Tow.

Nauk. Warsz., VII, nr 7, s. 585-619, ryc. 3.

1916
29. Étude sur le Qua ter na i re du pla te au de la Pe ti te Po lo g ne, Bull. Soc. Neuchâtel

de Géogr., XXV, s. 1-105, ryc. 14, mapa 1:504 000.
30. La trans hu man ce dans le val de Réchy, Bull. Soc. Neuchâtel de Géogr., XXV,

s. 107-212, ryc. 9, mapa 1:100 000.
31. Ob se r va tions sur la mor p ho lo gie gla cia i re dans le val de Dix, „Ze itschr. f. Glet s -

cher kun de”, X, s. 242-247, ryc. 4.
32. Sur une métho de de l’enseignement de la géogra p hie, Édu ca te ur, La u san ne.
33. En co re un do ma i ne de l’art, Éducateur, La u san ne.

1917
34. Pro fi le geo lo gi cz ne przez Ape nin To ska ñ ski, Spraw. Wydz. III Tow. Nauk. Warsz., X, 

s. 637-662, ryc. 3, tabl. 1.
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35. Mo re ny czo³owe miê dzy P³oñ skiem i Wy szo gro dem, Spraw. Wydz. III Tow. Nauk.
Warsz., X, nr 8, s. 989-990.

36. Antro poge o gra fia do li ny Réchy w Al pach Pe ni ñ skich, Spraw. Wydz. III Tow. Nauk.
Warsz., X, nr 9, s. 1082-1097, ryc. 4, tabl. 3, mapa 1:100 000.

37. Uwa gi o mo r fo lo gii lo do w co wej w val de Dix (Alpy Penni ñ skie), Spraw. Wydz. III
Tow. Nauk. Warsz., X., nr 2, s. 169-181, ryc. 2, tabl. 2.

 1918
38. Mo r fo lo gia do li ny Réchy w Al pach Pe ni ñ skich, Pra ce Tow. Nauk. Warsz., III Wydz.

Nauk. Mat.-Przyr., nr 29, s. 86, ryc. 5, tabl. 8, mapa 1:50 000. 

 1919
39. Nowe mo re ny czo³owe na Ni¿u Pol skim, „Przegl. Ge ogr.”, I, s. 108-114, ryc. 3.
40. Geo gra fi cz ne i stra te gi cz ne po³o¿e nie Pol ski, Bel lo na, nr 12, s. 919-932, ryc. l, mapa 1.
41. Stan i po trze by pol skiej ka r to gra fii, Bel lo na, nr 2, s. 114-126, ryc. 4. (Stre sz cze nie:

„Przegl. Ge ogr.”, I, s. 160). 

 1921
42. Wêze³ wod ny ka³uszy ñ ski; mo r fo lo gia i hy dro gra fia, Ko s mos, XLVI, s. 503-524,

ryc. l, tabl. 1.
43. La si tu a tion géographique de la Po lo g ne, Rev. Gén. Sc. Pu res et Appliquées,

XXXII, nr 22, s. 631-634, ryc. 1.
44. Mapa hip some try cz na Gór Œwiê to krzy skich 1:225 000, 51×32,5 cm. G³ów. Ksiêg.

Wojsk., Wa r sza wa.
45. Mapa fi zy cz na oko lic Wa r sza wy 1:400 000, 40×29 cm. Wojsk. Inst. Ge ogr., Wa r sza wa. 

 1922
46. Wy dmy œródl¹dowe Pol ski, Przegl. Ge ogr., II, s. 12-59, ryc. 12.
47. O wie ku œro d ko we go Po wi œla, Pos. Nauk. PIG, nr 3, s. 21-24.
48. Kurs ge o gra fii Polsk, G³ów. Ksiêg. Wojsk., Wa r sza wa, s. XII+338, ryc. 217, tabl. 4,

map 4.
49. Dys ku sja, Co m p tes Ren dus de la XIII-Pme ses sion du CongrPs Géol. In tern. LiPge,

s. 1426.
50. (wspó l nie z H. Ma r szewsk¹) Roz wój tery to ria l ny Wa r sza wy (stre sz cze nie re fe ra tu),

Przegl. Ge ogr., II, s. 191.
51. Mapa fi zy cz na oko lic Wa r sza wy 1:100 000 (stre sz cze nie re fe ra tu), Przegl. Ge ogr.,

II, s. 197-198.
52. Po lo g ne. XXXII -e me Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris. 

 1923
53. XIII Miê dzy naro do wy Kon gres Geo lo gi cz ny, Przegl. Ge ogr., III, s. 1-8.
54. W spra wie udzia³u Pol ski w opra co wa niu mi lio no wej mapy Zie mi, Przegl. Ge ogr.,

III, s. 81-91 i 190, ryc. 1.
55. Pol skie To wa rzy stwo Geo lo gi cz ne, Przegl. Ge ogr., III, s. 135-136 (nie pod pi sa ne).
56. Pra co w nia geo gra fi cz na Wo l nej Wszech ni cy Pol skiej, Przegl. Ge ogr., III, s. 137

(nie pod pi sa ne).
57. Pa ñ stwo wa Rada Mie r ni cza, Przegl. Ge ogr., III, s. 145-147 (nie pod pi sa ne).
58. Cze chos³owa cki Wo j sko wy In sty tut Geo gra fi cz ny, Przegl. Ge ogr., III, s. 147-149 (nie -

pod pi sa ne).
59. In sty tut Geo gra fi cz ny w Cluj, Przegl. Ge ogr., III, s. 151 (nie pod pi sa ne).
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60. XI Miê dzy naro do wy Kon gres Ge o gra fów, Przegl. Ge ogr., III, s. 152 (nie pod pi sa ne).
61. Miê dzy naro do wa Unia Geo gra fi cz na, Przegl. Ge ogr., III, s. 152 (nie pod pi sa ne).
62. Zjazd Na uczy cie li Ge o gra fii, Przegl. Ge ogr., III, s. 155-156 (nie pod pi sa ne).
63. Zjazd Ge o gra fów W³oskich, Przegl. Ge ogr., III, s. 162-163 (nie pod pi sa ne).
64. Wy sta wa pol ska w Mu ze um Miê dzy naro do wym w Bru kse li, Przegl. Ge ogr., III,

s. 170-171 (nie pod pi sa ne).
65. Po lo g ne XXXIII-eme Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris. 

 1924
66. Zmia ny hy dro gra ficz ne po miê dzy do rze czem Skrwy i Dzia³dów ki. Re cu e il de tra va ux

of fert a M. J. Cvi jiæ, Be l grad, s. 225-232, ryc. 3.
67. O tak zwa nym za sto i sku to ru ñ skim, Przegl. Ge ogr., IV, s. 99-114, ma p ka l : 500 000.
68. Spra wo z da nie Zak³adu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu War sza wskie go, Przegl. Ge -

ogr., IV, s. 193-222 (nie pod pi sa ne).
69. Ju bi le usz prof. Eu ge niu sza Ro me ra, Przegl. Ge ogr., IV, s. 228-231 (nie pod pi sa ne).
70. Ju bi le usz prof. Jo va na Cvi ji æa, Przegl. Ge ogr., IV, s. 231-234. (nie pod pi sa ne).
71. Zjazd Fi zjo gra fów Pol skich, Przegl. Ge ogr., IV, s. 240-242 (nie pod pi sa ne).
72. Nowe cza so pi s ma geo gra fi cz ne, Przegl. Ge ogr., IV, s. 243 (St. L.).
73. Pod³o¿e dy lu wium w oko li cach P³ocka, Pos. Nauk. PIG, nr 8, s. 5-7.
74. Zjazd Ge o gra fów i Et no gra fów S³owia ñ skich, Ku l tu ra S³owia ñ ska, nr 4.
75. Ge o gra fia wo j sko wa na Zje Ÿ dzie Ge o gra fów S³owia ñ skich w Pra dze, Bel lo na, nr 7,

s. 91-94.
76. Po lo g ne, XXXI V -e me Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris. 

1925
77. Ba da nia je zio r ne w Pol sce, Przegl. Ge ogr., V, s. 1-70.
78. Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Ka i rze, Przegl. Ge ogr., V, s. 127-143, ryc. 3.
79. Gen. Bro nis³aw Gr¹bcze wski (nekr.), Przegl. Ge ogr., V, s. 144-145 (nie pod pi sa ne).
80. Prof. Wac³aw Švambera, Przegl. Ge ogr., V, s. 145-146 (nie pod pi sa ne).
81. Ko mi sja Geo gra fi cz na Aka de mii Umie jê t no œci, Przegl. Ge ogr., V, s. 146-148 (nie pod -

pi sa ne).
82. Ge o gra fia na Zje Ÿ dzie Przy rod ni ków i Le ka rzy Pol skich, Przegl. Ge ogr., V, s. 148-149

(nie pod pi sa ne).
83. Zjazd Aso cja cji Ge o lo gów Ka r pa c kich, Przegl. Ge ogr., V, s. 149-150 (nie pod pi sa ne).
84. Miê dzy naro do we Biu ro Hy dro gra ficz ne, Przegl. Ge ogr., V, s. 151-152 (nie pod pi sa ne).
85. Uwa gi o fo r mach wy dmo wych (ba r cha nach) oazy Cha r ga, Ko s mos, t. L, z. IV,

s. 1384-1392, ryc. 3.
86. I la vo ri dell’ In sti tu to Ge o gra fi co Mi li ta re di Va r sa via, T³um. N. Ga lar di, „L’Universo”,

VI, nr 10, s. 835-837.
87. Po lo g ne XXXV-eme Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
88. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1925, Przegl. Ge ogr., V, s. 156-160 (nie pod pi sa ne). 

 1926
89. Czwa rto rzê do we ru chy epi roge ni cz ne i zmia ny sie ci rze cznej w Pol sce Œro d ko wej,

Przegl. Ge ogr., VI, s. 99-125, ryc. 4.
90. XIV Miê dzy naro do wy Kon gres Geo lo gi cz ny, Przegl. Ge ogr., VI, s. 138-142.
91. Jo van Cvi jiæ (nekr.) Przegl. Ge ogr., VI, s 143 (nie pod pi sa ne).
92. Sur les tra va ux de l’Institut Géographique Mi li ta i re à Va r so vie, Sbo r nik I Sje z du

Slov. Ge ogr. a Et nogr. v Pra ze 1924, s. 33-35.
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93. La de rnie re gla cia tion en Po lo g ne, Sbo r nik I Sje z du Slov. Ge ogr. a Et nogr. v Pra ze
1924, s. 175-176.

94. Ró ¿ ni ce mor folo gi cz ne miê dzy Polsk¹ Œro d kow¹ a Za chod ni¹, Ksiê ga Pami¹tko -
wa XII Zja z du Le ka rzy i Przy rod ni ków Pol skich w r. 1925, Wa r sza wa,
s. 113-114.

95. Ka ta log je zior pol skich (ko mu ni kat), Ksiê ga Pami¹tko wa XII Zja z du Le ka rzy
i Przy rod ni ków Pol skich w r. 1925, Wa r sza wa, s. 122-123.

96. Po lo g ne. XXXVI -e me Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
97. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1926, Przegl. Ge ogr., VI, s. 151-157 (nie pod pi sa ne). 

 1927
98. Dy lu wium i mo r fo lo gia œro d ko we go Po wi œla, Pra ce PIG, II, nr 2, s. 67-220, ryc. 9,

mapa mor folo gi cz na œro d ko we go Po wi œla l : 400 000.
99. Mal lo r ca. Szkic geo gra fi cz ny, Przegl. Ge ogr., VII, s. 55-75, ryc. 9.
100. Wi told Wró b le wski (nekr.), Przegl. Ge ogr., VII, s. 92 (St. L.).
101. Nowe cza so pi s ma geo gra fi cz ne, Przegl. Ge ogr., VII, s. 96, (St. L.).
102. Mia sto Wa r sza wa, Prze wod nik Kon gre so wy II Zja z du S³ów. Ge ogr. i Et nogr.

w Po l s ce 1927, s. 139-143, ryc. 1.
103. War sza wa–Wi l no: Krajo braz (wspó l nie z B. Za borskim), Prze wod nik Kon gre so wy II 

Zja z du S³ów. Ge ogr. i Et nogr. w Pol sce 1927, s. 152-156, ryc. 1.
104. Po lo g ne. XXXVII-eme Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
105. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1927, Przegl. Ge ogr., VII, s. 97-101 (nie pod pi sa ne). 

 1928
106. Epo ka lo do w co wa w Da nii w œwie t le osta t nich ba dañ, Przegl. Ge ogr., VIII, nr 1/2,

s. 84-98, ryc. 3.
107. Wac³aw Je zie r ski (nekr.), Przegl. Ge ogr., VIII, s. 236-237 (St. L.).
108. Jan Pawe³ Ry chli ñ ski (nekr.), Przegl. Ge ogr., VIII, s. 238-239 (St. L.).
109. An drzej Swiê to cho wski (nekr.), Przegl. Ge ogr., VIII, s. 239-240 (St. L.).
110. Me lio ra cje Po le sia, Przegl. Ge ogr., VIII, s. 240-241 (St. L.).
111. Ob li cze geo gra fi cz ne Pol ski, Ksiê ga Pami¹tko wa. Dzie siê cio le cie Pol ski Od ro dzo nej 

1918–1928. Kra ków, s. 17-30.
112. Za gad nie nie li cz by epok lo do wych, Wszech œwiat, I (XXXIV), nr 8, s. 47-53.
113. Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Ca m bri d ge, „Wszech œwiat”, I (XXXIV),

nr 8, s. 59.
114. Dzie siê cio le cie Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Wszech œwiat, I (XXXIV),

nr 8.
115. Lu do mir Œle po w ron Sa wi cki. Wspo mnie nie po œmie r t ne, Wszech œwiat, I (XXXIV),

nr 27, s. 351-354.
116. Dzie siê cio le cie Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Zie mia, XIII, nr 5.
117. Ko lo ni za cja a wy pra wy na uko we, Mo rze, nr 4.
118. In sty tut Ko lo nia l ny w Am ster da mie, Mo rze, nr 10.
119. Prof. Lu do mir Sa wi cki, Mo rze, nr 11, s. 2-3.
120. Mapa hip some try cz na Gór Œwiê to krzy skich l : 250 000, Wa r sza wa, wyd. dru gie.
121. Po lo g ne. XXXVIII-eme Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
122. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1928, Przegl. Ge ogr., VIII, s. 231-235 (nie pod pi sa ne). 

1929
123. Je zio ra go sty ñ skie, Przegl. Ge ogr., IX, s. 87-140, ryc. 11, tabl. 1.
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124. Les ter ras ses de la Vi stu le mo y en ne, Pa miê t nik II Zja z du S³ow. Ge ogr. i Et nogr.
w Po l s ce 1927, Kra ków, I, s. 203-207, ryc.2.

125. Po lo g ne. XXXI X -e me Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris. 

1930
126. Les ter ras ses de la Vi stu le mo y en ne. De uxiPme rap port de la Com mis sion des ter -

ras ses pliocPnes et ple i stocPne, Flo ren ce, s. 113-117, ryc. 2.
127. Les ter ras ses de la Vi stu le mo y en ne, Re port of the pro ce e ding of In ter na tio nal Geo -

gra p hi cal Con gress Cam bri d ge 1928, s. 165-167.
128. Trze ci Zjazd S³owia ñ skich Ge o gra fów i Et no gra fów, Przegl. Ge ogr., X, s. 115-121.
129. Be ne dykt Dy bo wski (nekr.), Przegl. Ge ogr., X, s. 126-129 (St. L.).
130. Pie r wsza pol ska mapa wa r stwi co wa, Przegl. Ge ogr., X, s. 226-237.
131. Spra wo z da nie po le skie go Ko mi te tu Geo logi cz ne go (gru py S. Len ce wi cza), Przegl.

Ge ogr., X, s. 274-276 (nie podpi sa ne).
132. Nowy s³ow nik geo gra fi cz ny, Przegl. Ge ogr., X, s. 287-288 (St. L.).
133. To wa rzy stwo Ge o fi zy ków, Przegl. Ge ogr., X, s. 291 (nie pod pi sa ne).
134. Po lo g ne. XL-eme Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
135. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1929 i 1930, Przegl. Ge ogr., X, s. 292-300 (nie pod pi -

sa ne). 

1931
136. Miê dzy rze cze Bugu i Pry pe ci; wody p³yn¹ce i je zio ra, Przegl. Ge ogr., XI, s. 1-72,

ryc. 4, tabl. l, mapa pod ³o¿a dy lu wium l : 300 000.
137. Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Pa ry ¿u, Przegl. Ge ogr., XI, s. 165-171.
138. Dwu dzie sty Czwa r ty Zjazd Nie mie c kich Ge o gra fów, Przegl. Ge ogr., XI, s. 189-190

(St. L.).
139. Ko mi sja Fi zjo gra ficz na Pol skie go To wa rzy stwa Krajo zna w cze go, Zie mia, XVI,

nr 23-24.
140. Po lo g ne. XLI -e me Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
141. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1931, Przegl. Ge ogr., XI, s. 191-196 (nie pod pi sa ne). 

 1932
142. Oòíîøåíèå ìåæäó òåðð àñàìè Âèñëû è Äíåïðà. Òðóäû Ìåæäóíàðîäíîé

Êîíôåð åíöèè Àññ î öèàöèè ïî èçó÷å íèþ ÷åòâ åðòè÷ íîãî ïå ðèî äà Åâð îïû.
Ëåíèíãðàä . B. l, c. 52-54.

143. Spra wo z da nie z miê dzy naro do wej kon fe ren cji, od by tej w Le nin gra dzie w spra wie
ba dañ czwa r to rzê du, Przegl. Ge ogr., XII s. 185-207, ryc. 1.

144. W³adys³aw Mas sa l ski (nekr.), Przegl. Ge ogr., XII, s. 208-210 (St. L.).
145. Ruch geo gra fi cz ny w Zwi¹zku So wie c kim, Przegl. Ge ogr., XII, s. 212-214 (St. L.).
146. Wspo mnie nie o wy pra wie Rogo zi ñ skie go do Ka me ru nu, Przegl. Ge ogr., XII,

s. 214-216 (St. L.).
147. Re cen zja Za ry su mo no gra fii rze ki Pry pe ci dr Ale ksan dra Pa re ñ skie go, Przegl. Ge ogr.,

XII, s. 225-228.
149. Po lo g ne. XLII -e me Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
150. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1932, Przegl. Ge ogr., XII, s. 229-236 (nie pod pi sa ne).

 1933
151. Les ter ras ses de la Vi stu le et du Dniepr. Co m p tes Ren dus du Congres In tern, de

Géogr. Pa ris, III, s. 134-137.
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152. Na tu ra l ne ten den cje od wod nie nia Po le sia a za gad nie nie me lio ra cji. Po stê py prac
przy me lio ra cji Po le sia, Brzeœæ nad Bu giem, s. 129-131.

153. Mal lo r ca, étude géographique, Géologie de la Me di terranée Oc cid., t. II, nr 44, Ba r -
ce lo na, s. 8, tabl. 3.

154. Jó zef Sie mi ra dz ki (nekr.), Przegl. Ge ogr., XIII, s. 189-191 (St. L.).
155. Dru gi Zjazd Ge o gra fów Cze sko-S³owa c kich, Przegl. Ge ogr., XIII, s. 199-200

(St. L.).
156. Po lo g ne. XLIII -e me Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
157. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1933, Przegl. Ge ogr., XIII, s. 207-214 (nie pod pi sa ne). 

 1934
158. (Wspó l nie z S. Paw³owskim) Po le sie et Bia³owie ¿a, Con grés In tern, de Géogr., Ex cu r -

sion A l, Wa r sza wa, s. 96, ryc. 35, tabl. 1.
159. Le mas sif he r cy nien des £yso gó ry (Ste Cro ix) et ses en vel lo pes, CongrPs In tern,

de Géogr., Ex cu r sion B 3, Wa r sza wa, s. 50, ryc. 4.
160. La vallée de la Vi stu le aux en vi rons de P³ock, CongrPs In tern, de Géogr., Ex cu r sion C l,

Wa r sza wa, s. 15, ryc. 4.
161. Po lo g ne. XLIV-eme Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris. 

 1935
162. Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Wa r sza wie, Przegl. Ge ogr., XIV,

s. 167-182, ryc. 2.
163. Ru bie¿ antro pogeo grafi cz na w Pol sce, Spraw. z Pos. Tow. Nauk. Warsz., Wydz. II,

XXVIII, Wa r sza wa, s. 31, ryc. 4, tabl. 1.
164. Po lo g ne. XLV-eme Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
165. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1934, Przegl. Ge ogr., XIV, s. 247-256. (nie pod pi sa ne). 

 1936
166. Re su l tats des re che r ches sur le Qua ter na i re en tre le Bug et la ha u te Pry peæ, Co m p -

tes Ren dus de CongrPs In tern, de Géogr. Va r so vie 1934, t. II, s. 31-41.
167. Su r fa ces d’aplanissement te r tia i re dans les monts £yso go ry, Co m p tes Ren dus du

CongrPs In tern, de Géogr. Va r so vie 1934, t. II, s. 492-496, l mapa l : 250 000.
168. Mapa geo lo gi cz na Ko t li ny P³oc kiej, Wa r sza wa. PIG, l : 200 000, 36×24 (do poz. 98).
169. Wspo mnie nie o Wac³awie Na³ko wskim w dwu dziest¹ pi¹t¹ ro cz ni cê œmie r ci, Przegl.

Ge ogr., XV, s. 3-22, ryc. l, tabl. 1.
170. Spra wo z da nie z trze ciej miê dzy naro do wej kon fe ren cji w spra wie ba dañ czwa r to -

rzê du, Przegl. Ge ogr., XV, s. 155-168, ryc. 4.
171. Ko mi tet Geo gra fi cz ny, Przegl. Ge ogr., XV, s. 178-179 (nie pod pi sa ne).
172. Li te wskie To wa rzy stwo Geo gra fi cz ne, Przegl. Ge ogr., XV, s. 181 (nie pod pi sa ne).
173. Po lo g ne. XLVI -e me Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris. 
174. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1935, Przegl. Ge ogr., XV, s. 182-189 (nie pod pi sa ne). 

1937
175. Pol ska, Wie l ka Ge o gra fia Po wszech na, Trza ska, Evert i Mi cha l ski Wa r sza wa,

s. XII + 446, ryc. 422, tabl. 5, map ba r w nych 7.
176. Ca r te géologique de la Po le sie du Su d -O u est. CongrPs In tern, de GPogr. Va r so vie

1934. Wa r sza wa l : 350 000, 40X28 (do poz. 166).
177. Ki l ka wiê kszych je zior pó³no c ne go Po le sia, Przegl. Ge ogr., XVI, s. 133-149, ryc. 2, 

tabl. 3.

96 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim

`

`

`

`



178. Uwa gi o zlo do wa ce niu w pol skich Ta trach Wy so kich, Przegl. Ge ogr., XVI, s. 155-160.
179. Zma r li: Ta de usz Zu brzy cki, Ste fan Cza r no wski, Ana stas Iszir koff, Al bert Heim,

Przegl. Ge ogr., XVI, s. 188-189.
180. Kon gre sy: Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Am ster da mie, XVII - ty Miê -

dzy naro do wy Kon gres Geo lo gi cz ny w Mo sk wie, Miê dzy naro do wy Kon gres Nauk
Antro polo gi cz nych i Etno lo gi cz nych w Ko pen ha dze, VI-a Ba³ty cka Kon fe ren cja
Hy dro logi cz na w Lu be ce, Przegl. Ge ogr., XVI, s. 193-197 (St. L.).

181. Nowe To wa rzy stwa: Pol skie To wa rzy stwo Gle boz na w cze, Pol skie To wa rzy stwo
Sta ty sty cz ne, Pol skie To wa rzy stwo Wy praw Ba da w czych, Przegl. Ge ogr., XVI,
s. 206-207 (nie pod pi sa ne).

182. Po lo g ne. XLVII -e me Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
183. Przegl¹d li te ra tu ry za rok 1936, Przegl. Ge ogr., XVI, s. 209-216 (nie pod pi sa ne). 

1938
184. Su r fa ces d’aplanissement te r tia i re dans les monts £yso go ry, Rapp. Comm. Ca r -

togr.: Su r fa ces d’aplanissement te r tia i res. Union Géogr. In tern. Pa ris 1938, s.
54-58, tabl. 1.

185. Le pro bleme des mo ra i nes te r mi na les, Co m p tes Ren dus du CongrPs In tern,
de Géogr. Am ster dam 1938, t. II, Brill, Le y den, s. 64-67.

186. Miê dzy naro do wy Kon gres Geo gra fi cz ny w Am ster da mie, Przegl. Ge ogr., XVI,
s. 117-125.

187. Rê ko pi sy J. Cze r skie go, Przegl. Ge ogr., XVII, s. 138.
188. Nowe cza so pi s ma, Przegl. Ge ogr., XVII, s. 139-140.
189. Po lo g ne. XLVIII-eme Bib lio gra p hie géographique, Co lin, Pa ris.
190. Bib lio gra p hie géographique po lo na i se pour l’année 1937 (ad no to wa na), Przegl.

Ge ogr., XVII, s. 141-156. 

1939
191. Jan Le wi ñ ski (nekr.), Przegl. Ge ogr., XVIII, s. 190-193.
192. Adam Pi wo war (nekr.), Przegl. Ge ogr., XVIII, s. 193.
193. Wa w rzy niec Teisse y re (nekr.), Przegl. Ge ogr., XVIII, s. 194.
194. Rap port sur les études li mno logi qu es (non bio lo gi qu es) en Po lo g ne, As so cia tion

In ter na tio nale d’Hydrologie Scien ti fi que. Réunion de Wa s hin g ton 1939. Co m p tes
Ren dus des Se an ces et Rap ports, t. I: Com mi sion de li mno lo gie, Qu e stion 3, rap -
port 5, s.10, ryc. 2.

195. Bib lio gra p hie géographique po lo na i se pour l’année 1938 (ando no to wa na), Przegl. 
Ge ogr., XVIII, s. 217-233.

OPUB LI KO WA NE PO ŒMIE R T NIE

1946
196. An to ni Su j ko wski (nekr.), Przegl. Ge ogr., XIX, s. 99-101.
197. Lu d wik Krzy wi cki i jego udzia³ w ge o gra fii (nekr.), Przegl. Ge ogr., XX, s. 143-148.
198. Emi le Ar gand – uczo ny indy widu a li sta (nekr.), Przegl. Ge ogr., XX, s. 148-152.
199. Ju liusz Szo ka l ski (nekr.), Przegl. Ge ogr., XX, s. 152-154.

1953
200. Wy dmy œródl¹dowe Pol ski, Wyd. Geol. Wa r sza wa, s. 31-61, ryc. 11, mapa l. 
201. Lo do w ce i ich wp³yw na rzeŸb¹ po wie rz ch ni zie mi. Wo dy l¹dowe, (Ma te ria³y do geo -

gra fii fi zy cz nej ogó l nej), PWN, Wa r sza wa, s. 207, ryc. 87. 
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1955
202.Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, oprac. i uzu pe³. Je rzy Kon dra cki, PWN, Wa r sza wa,

s. 412, ryc. 216, tabl. 3, map ba r w nych poza te kstem 2.

 1957
203. Pi s ma wy bra ne z ge o gra fii fi zy cz nej Pol ski, wybra³ i przed mow¹ opa trzy³ Je rzy

Kon dra cki, PWN, Wa r sza wa, s. 447, ryc. 73, tabl. poza te kstem 4 (prze druk poz. 5,
6, 27, 29, 42, 46, 94, 98, 112, 123, 151, 159, 178, 184, 185, 194). 

 1958
204. Regiony geo gra fi cz ne, Przegl. Ge ogr., XXX/3, s. 489-494. 

 1959 
205. Ôèçè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ Ï îëüøè. Îáðàáîòàë  è äîïî ëíèë Åæè Êîíäð àöêè.

Èäàòåëüñòâî  Èíîñòð àííîé Ëèòåðàò óðû , Ìîñêâà  c. 401, ðèñ. 120, ôîò . 98,
öâ. kðîìå  òåêñòà  2 

206. S. Len ce wicz, J. Kon dra cki, Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, PWN, Wa r sza wa, s. 486,
ryc. 262, tabl. 4, map ba r w nych poza te kstem 1. 

 1962
207. S. Len ce wicz, J. Kon dra cki, Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, PWN, Wa r sza wa, s. 486,

ryc. 262, tabl. 4, III wy da nie. 

1964
208. S. Len ce wicz, J. Kon dra cki, Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, PWN, Wa r sza wa, s. 486,

ryc. 262, tabl. 4, IV wy da nie.
209. Ge o gra fia fi zy cz na Pol ski, oprac. i uzu pe³. Je rzy Kon dra cki. T³uma cze nie chi ñ skie. 

1966
210. Miê dzy rze cze Bugu i Pry pe ci; wody p³yn¹ce i je zio ra (stre sz cze nie). T³um. z franc.

W. Ri chlin g-Kon dra cka [w:] Sta nis³aw Len ce wicz, pr. zb. pod red. J. Kon dra c kie -
go, PWN, Wa r sza wa, s. 80-89

211. Wy ni ki badañ czwa r to rzê du miêdzy Bu giem a górn¹ Pry pe ci¹. T³um. Z fran cu skie -
go M. Pró szy ñ ski, [w:] Sta nis³aw Len ce wicz (op. cit.) s. 80-107. 

Zród³o: Kon dra cki 1966, uzu pe³nio ne

98 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim

´



Sum ma ry

Sta nis³aw Len ce wicz was born on 19 April 1889, in Wa r saw. Af ter fi ni s hing
a se con da ry scho ol he wor ked as a te a cher. In 1913–1916 he stu died in Neuchâtel un der
the gu i dan ce of pro fes sor E. Ar gand ob ta i ning the ti t le of a do ctor in exact scien ces. His
ha bi li ta tion took pla ce in 1919 in Lviv un der the tu to r s hip of pro fes sor E. Ro mer. In 1922
he ob ta i ned the as so cia ted pro fes sor s hip and in 1931 the full pro fes sor s hip at the
Uni ve r si ty of Warsaw.

In 1916–1919 he le c tu red the ge o gra p hic sub jects at the Free Po lish Public Uni ve r si ty,
at the Te ch ni cal Uni ve r si ty, at the Mi li ta ry Scho ol of To po gra p hers, and at the Na tio nal
In sti tu te of Pe da go gy. In 1918 he bro ught into exi sten ce the De pa r t ment of Ge o gra p hy
at the Uni ve r si ty of Wa r saw and he ran this de pa r t ment from 1920 to the ou t bre ak of
the II World War. He pro mo ted 8 do ctors and two of them ob ta i ned ha bi li ta tion.

Pro fes sor Len ce wicz con du c ted re se arch in the Ma³opolska Up land, in the Alps, in the
Ta tras, and la ter ma in ly in the Cen tral Po land and in Po le sie. Un til 1939 he pu b li s hed 195
pa pers on geo morp ho lo gy, hy dro gra p hy, car to gra p hy, re gio nal ge o gra p hy, hu man
ge o gra p hy, and ot hers, in clu ding two hi g hly ap pre cia ted te x t bo oks on the re gio nal
ge o gra p hy of Po land. He ac ti ve ly par ti ci pa ted in the in ter na tio nal scien ti fic life.
Professor pre sen ted pa pers at over a do zen in ter na tio nal ge o gra p hic con ven tions and
con fe ren ces (among ot hers in Ca i ro, Ca m bri d ge, Pa ris, and Am ster dam) and a few of
them he co-or ga ni zed hi m self.

Pro fe sor Len ce wicz took part in all ac ti vi ties re la ted to the Po lish in ter war ge o gra p hy.
He co - fo un ded the Po lish Ge o gra p hic So cie ty, he was a me m ber of its bo ard and the
Pre si dent of its Wa r saw of fi ce. He edi ted „Przegl¹d Geograficzny” and took part in
the or ga ni za tion of the Mi li ta ry In sti tu te of Ge o gra p hy whe re he la ter wor ked. He was
a me m ber of the Wa r saw Scien ti fic So cie ty and of the Ge o gra p hic Com mis sion at the
Po lish Aca de my of Le a r ning, a ho no ra ry me m ber of the Cze chos lo va kian Scien ti fic
So cie ty, and a cor re spon dent me m ber of the Ge o gra p hic So cie ties in Me xi co and in
Be l gra de. He con tri bu ted to the In ter na tio nal Ge o gra p hic Bib lio gra p hy. He was
ho no u red with many Po lish and fo re ign de co ra tions for his achie ve ments: among ot hers
with the Officer’s Cross Po lo nia Re sti tu ta, with the Cross of In de pen den ce with Swords,
with the ba d ge of ho no ur of the Mi li ta ry Scho ol of To po gra p hers.

He spent the oc cu pa tion in Wa r saw in dif fi cult con di tions, ea r ning a li ving as a clerk in 
the Mu ni ci pal Wa te r works of fi ce. He par ti ci pa ted in the con spi ra to rial scien ti fic and
di da c tic life of the Fa cu l ty of Ma t he ma tics and Na tu ral Scien ce at the Uni ve r si ty of
Wa r saw. In 1943–1944 he le c tu red at the un de r gro und co u r ses. He wor ked upon the new
te x t bo oks of ge ne ral phy si cal ge o gra p hy and of the ge o gra p hy of Eu ro pe (pa r tial ly
pu b li s hed af ter the war). He was mur de red by the Na zis in the ac tion of di s lo d ging
ci vi lians du ring the Wa r saw Upri sing, Se p te m ber 1, 1944.

Ka ta rzy na Osta sze wska, In sty tut Ge o gra fii Fi zy cz nej, Uni we r sy tet Wa r sza wski,
ul. Kra ko wskie Prze d mie œcie 26/28, 00-927 Wa r sza wa,

e- ma il: ko sta sze@uw.edu.pl
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