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95 LAT GEOGRAFII W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM1
Omówienie historii geografii w Uniwersytecie Warszawskim opublikowane zostało
w „Historii Geografii Polskiej” (Jackowski i in. 2008), a nieco szersza wersja w 40 tomie Prac
i Studiów Geograficznych (Richling 2008), który dedykowany był 90-leciu powołania
Zakładu Geograficznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz 70-leciem utworzenia Zakładu
Antropogeografii.
Dorobek geografii w UW przedstawiany był także w 26 tomie Przeglądu
Geograficznego (Leszczycki, Kondracki 1954 r.), 15 zeszycie Prac i Studiów Instytutu
Geografii UW (Kaczorowska, Kondracki 1974 r.), w 16 tomie Prac i Studiów Geograficznych
(Mikulski red. 1995), który ukazał się z okazji 75-lecia geografii w Uniwersytecie
Warszawskim i 30 tomie (Lisowski, Skoczek red. 2002) opublikowanym w związku
z 25 leciem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Artykuł dotyczący 80-lecia
geografii w Uniwersytecie Warszawskim ukazał się w 1998 r. po angielsku w Miscellanea
Geographica (Richling 1998) i nieco zmienionej formie po polsku w pracy „Geografia na
przełomie wieków – jedność w różnorodności” (Richling 1999).
Wspomnieć trzeba też o licznych publikacjach poświęconych poszczególnym
jednostkom Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, które ukazały się w Pracach
i Studiach Geograficznych i w Miscellanea Geographica oraz w innych czasopismach
naukowych i popularno-naukowych.
POCZĄTKI NAUCZANIA GEOGRAFII NA POZIOMIE WYŻSZYM
Studia geograficzne w Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęły się formalnie rzecz
biorąc w 1918 roku, w momencie powołania Zakładu Geograficznego, jednak nauczanie
geografii, a także i badania mieszczące się dziś w obrębie nauk geograficznych mają
w Warszawie dłuższą historię. Według Z. Mikulskiego (1995) w Królewskim Uniwersytecie
Warszawskim w latach 1816 – 1831 na Wydziale Filozofii i na Wydziale Nauk i Sztuk
Pięknych prowadzone były wykłady z geodezji i kartografii, a w Obserwatorium
Astronomicznym Uniwersytetu zajęcia z meteorologii. Po upadku powstania listopadowego
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i rozwiązaniu Uniwersytetu ograniczone możliwości wznowienia działalności szkół wyższych
w Warszawie pojawiły się dopiero po ponad 20 latach, w związku z uruchomieniem w 1857 r.
Akademii Medyko-Chirurgicznej przekształconej w 1862 r. w Szkołę Główną (Warszawską).
Wobec braku specjalistów zajęcia z geografii prowadzone były tylko na niektórych
wydziałach ale poziom tych zajęć nie był wysoki (Mikulski 1995). Warto jednak zauważyć,
że przez dwa lata w ramach programu fizyki prowadzone były przez Władysława
Kwietniewskiego wykłady z hydrostatyki i hydrodynamiki.
W 1869 roku Szkoła Główna przekształcona została w Cesarski Uniwersytet
Warszawski. W uniwersytecie tym, na Wydziale Fizyczno-Matematycznym prowadzone były
zajęcia z geografii fizycznej (geofizyki). Wykładowcą był kierownik Gabinetu Fizyki Nikołaj
Grigoriewicz Jegorow. Po jego wyjeździe z Warszawy w 1884 r., mimo czynionych prób
wykładów nie udało się kontynuować i zostały one zawieszone. Dopiero po zatrudnieniu
estońskiego geofizyka Elmara Rosenthala w 1911 r. reaktywowano kurs geografii fizycznej.
Były to wykłady z meteorologii, klimatologii, magnetyzmu ziemskiego i elektryczności
atmosferycznej. E. Rosenthal został mianowany kierownikiem Gabinetu (Katedry) Geografii
Fizycznej i prowadził badania meteorologiczne i sejsmiczne. Dużo publikował, zwłaszcza
w rosyjskojęzycznych „Warszawskich Wiadomościach Uniwersyteckich” (Mikulski 1995,
1999).
Działania zmierzające do reaktywowania polskiego uniwersytetu w Warszawie były
prowadzone konsekwentnie od wielu lat. Szczególną rolę odegrał w tym tzw. „Uniwersytet
Latający”. Była to nieformalna, tajna szkoła wyższa powstała w 1885 r. jako kontynuacja
istniejących od 1882 r. konspiracyjnych kursów samokształceniowych dla kobiet. Jednym
z wykładowców Uniwersytetu Latającego był Wacław Nałkowski (1851 – 1911), który
w 1880 roku przeprowadził się z Krakowa do Warszawy i pracował jako nauczyciel geografii
w szkołach średnich (Jędrzejczyk 1999). Nałkowski był autorem wielu znaczących prac
naukowych. W 1887 w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich ukazało się jego opracowanie „Polska”, stanowiące pierwszą nowoczesną
syntezę

geograficzną

Polski

opisywanej

według

regionów

przyrodniczych.

Do najważniejszych publikacji Nałkowskiego należy również zaliczyć „Zarys geografii
porównawczej ( rozumowej)”, (1894) i „Zarys geografii powszechnej, poglądowej” (1895).
W 1906 roku Uniwersytet Latający przekształcił się w Towarzystwo Kursów
Naukowych, a później w Wolną Wszechnicę Polską. Wolna Wszechnica Polska była uczelnią
prywatną, celem której miało być podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz organizatorów
życia kulturalnego, oświatowego i gospodarczego kraju („Działalność Wolnej Wszechnicy
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Polskiej …” - 1917). W 1929 r. dyplomy Wszechnicy zostały uznane za równoważne
z dyplomami uniwersyteckimi.
Starania o uruchomienie uniwersytetu w Warszawie zakończyły się, jak wiadomo,
zgodą niemieckich władz okupacyjnych w 1915 roku. Uroczysta inauguracja roku
na Uniwersytecie Warszawskim odbyła 15 listopada 1915 r. Poprzedziła ja msza w Katedrze
Św. Jana celebrowana przez Arcybiskupa Kakowskiego (Garlicki – red. 1982, Miziołek
2005).
OKRES MIĘDZYWOJENNY
Początkowo w strukturze Uniwersytetu Warszawskiego brak było jednostki
geograficznej, jednak zajęcia z geografii dla studentów Wydziału Filozoficznego rozpoczęły
się już w roku akademickim 1916/1917, po powrocie Stanisława Lencewicza (1889–1944),
ze Szwajcarii, gdzie studiował w latach 1913–1916 w Neuchatel i uzyskał stopień doktora
nauk ścisłych (Mikulski 1995).
Zakład Geograficzny utworzony został na wspomnianym wydziale2 1 kwietnia 1918
roku jako pierwsza jednostka geograficzna w Warszawie prowadząca nauczanie na poziomie
wyższym3. Jego kierownikiem miał zostać doc. dr Ludomir Sawicki, jednak jako poddany
austriacki nie został zaakceptowany przez władze niemieckie. W tej sytuacji powołany został
kurator Zakładu w osobie prof. Jana Lewińskiego – kierownika Zakładu Geologicznego.
Po roku zastąpił go profesor mineralogii Stanisław Thugutt, późniejszy rektor Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1920 roku zastępcą kierownika Zakładu mianowano doc. S. Lencewicza,
który przeprowadził przewód habilitacyjny we Lwowie u prof. Eugeniusza Romera. Podstawę
postępowania habilitacyjnego stanowiła rozprawa dotycząca morfologii jednej z dolin
w Alpach Panońskich. W 1922 r. S. Lencewicz został profesorem nadzwyczajnym i objął
kierownictwo Zakładu. W 1931 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Profesor
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Lencewicz kierował Zakładem do wybuchu wojny w 1939 roku (Kondracki 1983).
Zamieszkał w domu wybudowanym w 1921 roku dla profesorów Uniwersytetu
Warszawskiego na ul Brzozowej. Był autorem 211 publikacji naukowych, w tym pierwszego
podręcznika geografii Polski na poziomie akademickim (Ostaszewska 2008).
Zakład Geograficzny przejął skromne wyposażenie Gabinetu Geografii Fizycznej
obejmujące, jak pisał Mikulski – 1999, niewielki księgozbiór głównie o treści geofizycznej,
nieco sprzętu dydaktycznego i mebli. Zakład mieścił się początkowo w tzw. gmachu
porektorskim w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1920 r. został
przeniesiony do Pałacu Staszica.
Personel Zakładu nie był liczny. Od 1933 r. Zakład dysponował dwoma etatami
asystenckimi (wcześniej tylko jednym). W 1936 otrzymał dodatkowo etat adiunkta. Na
stanowiskach tych w okresie do 1939 roku zatrudnione były następujące osoby (Kondracki
1995): Bolesław Olszewicz (1918 – 1921), Wiktor Nechay (1921 – 1925), Bogdan Zaborski
(1925 – 1927 i 1933 – 1936), Jan Jaczynowski (1927 – 1929), Józef Szaflarski (1929 – 1930),
Stanisław Pietkiewicz (1930 – 1939), Jerzy Kondracki (1936 – 1939), Witold Jurkiewicz
(1936 – 1938) i Stanisław Zwierz (1938 – 1939). W roku akademickim 1922/23 Zakład miał
dwoje etatowych stypendystów: Romualda Gumińskiego i Jadwigę Kaczorowską.
W 1936 r. stopień doktora habilitowanego uzyskał S. Pietkiewicz. Rozprawę
habilitacyjną stanowiła wcześniej opublikowana praca dotycząca metodyki przedstawiania
terenu na mapie.
Przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych pracowników Zakładu wspomagały osoby
z zewnątrz. Przykładowo wykłady z meteorologii i klimatologii prowadził początkowo
doc. Władysław Gorczyński pierwszy dyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego,
a po nim wykładowcami meteorologii byli: Aurel Anderkó, Stefan Hłasek-Hłasko,
Władysław Smosarski i dr R. Gumiński. Wykład z geografii regionalnej nazywanej
początkowo geografią opisową zlecony został Władysławowi Massalskiemu, a później
profesorowi Jerzemu Lothowi, który zajęcia te prowadził przez kilkanaście lat. Wykładowcą
astronomii był dr Felicjan Kępiński, a antropogeografii dr Tadeusz Żebrowski (Kondracki
1995, Manteuffel 1936).
Badania Zakładu Geograficznego dotyczyły przede wszystkim geomorfologii
i hydrografii, a zwłaszcza limnologii, chociaż S. Lencewicz podkreślał zawsze znaczenie
całościowych ujęć regionalnych (Kondracki 1983, 1995). Wyniki badań zamieszczono w serii
„Prace wykonane w Zakładzie Geograficznym UW”. W części były to odbitki z różnych
czasopism geograficznych w znormalizowanych okładkach z odpowiednim nadrukiem
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i numerem porządkowym. Do 1939 roku ukazało się 25 numerów4 „Prac” (załącznik 1).
Początek serii dała rozprawa S. Lencewicza „Wydmy śródlądowe Polski” opublikowana
w Przeglądzie Geograficznym w 1922 roku. W tym samym roku ukazał się też jego
podręcznik „Kurs geografii Polski”. Podręcznik ten po zmianach i uzupełnieniach został
opublikowany w 1937 r. w Wielkiej Geografii Powszechnej (tom „Polska”).
Pracownicy Zakładu Geograficznego prowadzili badania na terenie Mazowsza
Płockiego i Pojezierza Gostynińskiego, na Wyżynie Małopolskiej, na Pojezierzu Suwalskim
i Zachodnim Polesiu, gdzie zespół zakładu skartował około 10 000 km2. Było to w zasadzie
kartowanie geologiczne, ale czyniono również obserwacje dotyczące genezy rzeźby,
stosunków wodnych, a nawet antropogeograficzne. Prowadzono również systematyczne
badania jeziorne. Odnosiły się one do grup jezior lub pojedynczych zbiorników. Przez 10 lat
zakład prowadził badania stacjonarne nad jeziorem Świtaź. Osiągnięciem było opracowanie
katalogu jezior polskich (1939). W katalogu tym ujęto 6659 jezior większych od 1 ha, w tym
25 większych od 10 km2.
Wśród znaczących publikacji pracowników Zakładu Geograficznego wymienić trzeba
też monografię S. Lencewicza „Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla” (1927)
stanowiącą podsumowanie paroletnich badań terenowych autora i jego współpracowników,
prace S. Pietkiewicza dotyczące geomorfologii Pojezierza Suwalskiego (1928) i sposobów
przedstawiania terenu na mapie (1930), B. Zaborskiego, który interesował się przede
wszystkim antropogeografią (jego praca doktorska „O kształtach wsi w Polsce i ich
rozmieszczeniu” opublikowana została przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie
w 1927 r.), ale był również autorem pionierskiej pracy z dziedziny geomorfologii („Studia
nad morfologią dyluwium Podlasia i terenów sąsiednich” 1927), J. Kaczorowskiej
(Kobendziny) „Studium geograficzne Puszczy Kampinoskiej” (1926) i J. Kondrackiego
„Tarasy dolnego Bugu” (1933).
W momencie utworzenia Zakładu, w 1918 r., prowadzone były zajęcia z meteorologii
(W. Gorczyński), z morfologii ziemskiej (S. Lencewicz), z geologii (J. Lewiński)
i z antropogeografii (A. Sujkowski). Zajęcia dla studentów związanych z Zakładem
rozpoczęły się na dobre dopiero w 1921 r., kiedy wykrystalizowała się grupa 12 studentów,
wybierających geografię jako główny przedmiot studiów (Kondracki 1997). W procesie
kształcenia studentów S. Lencewicz kładł duży nacisk na ćwiczenia kartograficzne oraz
zajęcia terenowe i wycieczki, które miały charakter nie tylko zajęć dydaktycznych ale

4

Bezpośrednio po II wojnie światowej ukazały się jeszcze dwie prace kończące serię.

5

połączone były również z badaniami i prowadzeniem obserwacji. Były to głównie wycieczki
krajowe, chociaż niektóre z nich dotyczyły również terenów położonych poza granicami
Polski, jak na przykład wycieczka do Jugosławii w 1923 roku5 czy na Słowację w 1929.
W sumie do 1939 roku odbyło się 65 wycieczek naukowych Zakładu Geograficznego UW.
W programie zajęć kameralnych znajdowało się dużo ćwiczeń i seminariów. W ciągu 4 lat
studiów student obowiązany był do zdania 10 egzaminów, w tym, co warto podkreślić,
z geografii ogólnej oraz z geografii regionalnej Polski i świata6. Podstawę prac magisterskich
stanowiły samodzielne badania terenowe, a ich tematyka dotyczyła głównie geomorfologii
i hydrografii, ale także kartografii, antropogeografii i geografii regionalnej. Należy jednak
zauważyć, że do roku 1926 zakończenie studiów mogło się odbywać dwojako; albo po
przedłożeniu pracy dyplomowej napisanej na podstawie literatury i zdaniu egzaminu, co
uprawniało do nauczania w szkole średniej, albo drogą uzyskania stopnia doktora filozofii, co
wymagało opracowania oryginalnej rozprawy na podstawie własnych badań i zaliczenia kilku
egzaminów (z geografii, przedmiotu wybranego oraz z logiki i historii filozofii). Zgodnie
z tym trybem doktoraty pod opieką S. Lencewicza uzyskało 7 osób, ostatnia w 1934 roku.
S. Lencewicz był jeszcze promotorem ósmego doktoratu. Był to doktorat z geografii
J. Kondrackiego, który najprzód ukończył studia magisterskie, a w 1938 roku doktoryzował
się na podstawie pracy „Studia nad morfologią i hydrografią Pojezierza Brasławskiego”.
Oprócz wspomnianych 7 osób, które zakończyły studia doktoratem, do 1926 r.
dyplomy nauczycielskie ukończenia studiów geograficznych uzyskało zapewne nieco ponad
20 studentów, a z pewnością nie mniej niż 16, natomiast w latach 1931 – 1939 magisteria
o ukierunkowaniu geomorfologicznym, hydrograficzno-klimatologicznym, kartograficznym
i antropogeograficznym uzyskało 25 osób (Kondracki 1995). Jak z powyższego wynika
do 1939 r. studia geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim ukończyło przynajmniej 48
osób.
Kontakty międzynarodowe nie były bardzo żywe. Pracownicy Zakładu uczestniczyli
wprawdzie w konferencjach i kongresach, a zwłaszcza w międzynarodowym kongresie
geograficznym w Warszawie w 1934 roku, ale jedynie Kierownik Zakładu mógł się
pochwalić udziałem w 19 międzynarodowych zjazdach (Kondracki 1995). Tylko dwaj
przedwojenni docenci – S. Pietkiewicz i B. Zaborski odbyli przed habilitacją staże
zagraniczne.
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Antropogeografii (Antropogeograficzny) usytuowany w zniszczonym w czasie wojny
budynku na Krakowskim Przedmieściu 6. Jego kierownictwo objął mianowany profesorem
nadzwyczajnym Bogdan Zaborski (1901 – 1985). Studiował on i doktoryzował się pod
kierunkiem prof. S. Lencewicza i przez kilka lat pracował w Zakładzie Geograficznym.
Habilitował się w 1930 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie pracy poświęconej
morfologii dyluwium Podlasia i terenów sąsiednich, chociaż, jak to już wspominano, główne
jego zainteresowania, a także temat rozprawy doktorskiej dotyczyły antropogeografii
(porównaj Lisowski 2008).
W Zakładzie Antropogeografii obok kierownika zatrudnieni byli Antoni Wrzosek
i Halina Radlicz – Rűhlowa. Zakład nie zdążył rozwinąć szerszej działalności, chociaż należy
podkreślić, że w 1939 r. B. Zaborski wspólnie z A. Wrzoskiem opublikowali duże
opracowanie zatytułowane „Antropogeografia”, które ukazało się jako kolejny tom Wielkiej
Geografii Powszechnej.
Prof. B. Zaborski został w 1939 r. zmobilizowany. Nie wrócił do Polski. Był więziony
na terenie ZSRR. W 1942 r. dotarł do Anglii, a w 1948 r. osiedlił się w Kanadzie, gdzie
uzyskał stanowisko profesora na Uniwersytecie w Ottawie, a później w Montrealu i wniósł
znaczący wkład do rozwoju geografii kanadyjskiej (Lisowski 2008).
Warto zauważyć, że geografia przed II wojną światową była również wykładana
w innych szkołach wyższych w Warszawie. We wspominanej Wolnej Wszechnicy Polskiej
już w latach 1916 – 1919 S. Lencewicz prowadził wykłady z geografii fizycznej i geografii
Polski, a także ćwiczenia z kartografii, natomiast meteorologię i klimatologię wykładał
Władysław Smosarski (Sprawozdanie z działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej 1919).
W 1920 r. w ramach Wolnej Wszechnicy Polskiej utworzona została Katedra Geografii
Fizycznej kierowana do 1928 r. przez S. Lencewicza, a w 1922 r. powstała Katedra Geografii
Gospodarczej, kierowana przez Władysława Gumplowicza (1869 – 1942), z wykształcenia
medyka, działacza PPS, który habilitował się z antropogeografii.
W Wyższej Szkole Handlowej/Szkole Głównej Handlowej dydaktykę i badania
z dziedziny geografii prowadziły przed 1939 rokiem dwie katedry: Geografii Ekonomicznej
Ogólnej i Geografii Gospodarczej Polski. Wśród kierowników tych jednostek wymienić
trzeba Jerzego Lotha (1880 – 1967), autora znaczących publikacji z zakresu geografii
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regionalnej i ekonomicznej, podróżnika i poliglotę oraz Antoniego Sujkowskiego (1867 1941) z wykształcenia geologa, potem specjalisty w dziedzinie geografii gospodarczej7.
Wykładów z geografii słuchali również oficerowie w Wyższej Szkole Wojennej
(wcześniej Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego). Od 1930 r. istniała tu Katedra Geografii
Gospodarczej kierowana przez Stanisława Srokowskiego (1872 – 1950). S. Srokowski był
geografem, dyplomatą, działaczem państwowym. Był współtwórcą i dyrektorem Instytutu
Bałtyckiego utworzonego w 1926 r. celem badania stosunków gospodarczych, politycznych
i narodowych Wybrzeża Bałtyckiego. Prowadził badania na terenie Prus Wschodnich.
Na koniec wspomnieć wypada o prywatnej Szkole Nauk Politycznych, która przed
samą wojną przekształcona została w Akademię Nauk Politycznych i otrzymała status
wyższej uczelni. Ze szkoła tą związani byli profesorowie J. Loth i S. Srokowski (Kondracki
1991).
OKRES OKUPACJI HITLEROWSKIEJ
W czasie okupacji niemieckiej, w ramach tajnego uniwersytetu prowadzone były
również zajęcia dla studentów geografii. Rozpoczęły się one stosunkowo późno, bo dopiero
w 1942 r. (nauczanie w zakresie fizyki, chemii, biologii trwało od 1940 r.) i prowadzone było
w ramach sekcji geograficznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Kierownikiem
sekcji był prof. S. Lencewicz (Manteuffel 1948). Zajęcia odbywały się w prywatnych
mieszkaniach, a prowadzili je prof. S. Lencewicz, doc. S. Pietkiewicz, dr R. Gumiński,
a także geolodzy – prof. Jan Samsonowicz i doc. Zbigniew Sujkowski (syn Antoniego
profesora SGH) oraz etnograf – prof. Stanisław Poniatowski (Kondracki 1983, 1995,
Paszyński 1999, Richling-Kondracka 1946).
Zajęcia z geografii na poziomie wyższym prowadzone były również (por. A. Lisowski
2010, W. Richling-Kondracka 1946) w Szkole Głównej Handlowej, która uruchomiła legalne
kursy handlowe przekształcone w 1940 r. w licealną szkołę zawodową o nazwie I Miejska
Szkoła Handlowa. Prowadzono tu zajęcia na poziomie wyższej uczelni również
z przedmiotów zabronionych przez okupanta, w tym. wykłady z geografii ekonomicznej
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Kierunek geograficzny był i jest obecny w tej uczelni również po II wojnie światowej. Przez pewien czas
istniały tu dwie katedry: Geografii Gospodarczej Świata związana z osobą Mieczysława Fleszara i Geografii
Gospodarczej Polski kierowana przez Stanisława Berezowskiego. Obecnie w strukturze Szkoły Głównej
Handlowej istnieje Katedra Geografii Ekonomicznej, kierownikiem której jest prof. Kazimierz Kuciński
(Berezowski 1981, Richling, Ciołkosz, Kozłowska-Szczęsna, Kuciński 2008).
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i politycznej. Wykładowcami byli prof. J. Loth, doc. Stanisław Gorzuchowski i prof.
A. Sujkowski.
W ramach Wolnej Wszechnicy Polskiej tajne wykłady odbywały się na Wydziale
Nauk Prawnych i Ekonomicznych (geografia gospodarcza ogólna i regionalna) oraz na
Wydziale Pedagogicznym (wybrane zagadnienia z antropogeografii). Prowadził je prof.
W. Gumplowicz, a po jego śmierci w 1942 r. dr Jan Dylik, który przeniósł się z Łodzi do
Warszawy, a wcześniej był związany z oddziałem zamiejscowym Wszechnicy w Łodzi
utworzonym w 1928 r.
W Szkole Nauk Politycznych wykłady z geografii gospodarczej ogólnej, geografii
ekonomicznej Polski, geografii politycznej i geografii kolonialnej prowadzili profesorowie
J. Loth i S. Srokowski oraz dr Józef Czekalski.
Podyplomowe studia prowadził również Konspiracyjny Instytut Kolonialny (Uhma
1986, Lisowski 2010). Związani z nim byli doc. S. Gorzuchowski (dyrektor Instytutu),
prof. J. Loth (przewodniczący Rady Naukowej) . Prowadzili oni wykłady z geografii
regionalnej,

geografii

ekonomicznej,

geografii

kolonialnej

oraz

historii

odkryć

geograficznych. Doc. S. Gorzuchowski prowadził również wykłady monograficzne dotyczące
wybranych państw afrykańskich. Wśród wykładowców byli również doc. S. Pietkiewicz
(klimatologia strefy tropikalnej) i dr J. Czekalski (ekonomika kolonialna).
Wspomnieć trzeba również o Uniwersytecie Poznańskim, który w związku
z włączeniem „Kraju Warty” do Rzeszy w 1940 r. rozpoczął swą działalność jako
konspiracyjny Uniwersytet Ziem Zachodnich w Warszawie. Wykłady z geografii
ekonomicznej, społecznej i politycznej na Wydziale Ekonomicznym i w Instytucie Morskim
prowadził dr J. Czekalski (Lisowski 2010).
Działalność geograficzna w okresie wojny odbywała się również w zupełnie
nieoczekiwanych miejscach. W obozie jenieckim - Oflagu II C w Woldenbergu
(Dobiegniewie) powstało Koło Geografów, które zorganizowało kilkadziesiąt zebrań
naukowych i odczytów publicznych. Zorganizowano tam również dwuletnie Wyższe Kursy
Nauczycielskie w zakresie geografii. Prowadzono także zajęcia mieszczące się w programie
Wolnej Wszechnicy Polskiej i Szkoły Nauk Politycznych. W roku 1943/44 J. Kondracki przy
pomocy innych geografów i kartografów, a także korzystając z korespondencyjnych
konsultacji z prof. S. Lencewiczem zorganizował kursy w zakresie I roku studiów
geograficznych na uniwersytecie. Ukończyło je 12 oficerów, z których część uzyskała
w latach późniejszych dyplomy magisterskie (Kondracki 1946, 1983, 1995).
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Działalność oświatowa była również prowadzona przez absolwentki geografii
warszawskiej w obozie koncentracyjnym w Ravensbrűck (Peretiatkowicz 1946).

GEOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM W LATACH 1945 – 1951
W 1945 r. po oswobodzeniu Warszawy rozpoczęły się starania o wznowienie
działalności Uniwersytetu. Ponieważ prof. S. Lencewicz zginął tragicznie w 1944 r., a doc.
S. Pietkiewicz bezpośrednio po wojnie zamieszkał w Krakowie, pierwsze działania związane
z reaktywowaniem Zakładu Geograficznego podjął po powrocie z obozu jeńców wojennych
dr J. Kondracki. Zalążkiem Zakładu stało się mieszkanie przy ul. Wilczej 22 m 6, gdzie
J. Kondracki zamieszkał wraz z rodziną i gdzie prowadzono pierwsze zajęcia oraz
gromadzono książki, mapy i sprzęt (Kondracki 1955). Kuratorem Zakładu, nadal
usytuowanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym był geolog prof. Roman
Kozłowski. W grudniu 1945 r. powołany został kierownik Zakładu w osobie docenta geologii
Stefana Zbigniewa Różyckiego, który przy swoim doktoracie zdawał egzamin u Profesora
Lencewicza z geografii jako dyscypliny pomocniczej.
Pałac Staszica, w którym przed wojną mieścił się Zakład Geograficzny, został
całkowicie zrujnowany. Zniszczeniu uległo też wyposażenie zakładu (meble, instrumenty).
Zbiory biblioteczne, które w 1939 r. liczyły 4737 pozycji w 6618 woluminach i 8276 map
(Kondracki 1995) uległy rozproszeniu i w większości zniszczeniu, chociaż część książek
została odnaleziona po wojnie w Poznaniu. W celu ich przewiezienia do Warszawy
Ministerstwo Oświaty delegowało dr J. Kondrackiego, który 4.VI.1945 r. powiadomił
Ministerstwo, że około 3000 książek i broszur zostało zapakowane do 15 skrzyń o łącznej
wadze 1395 kg i przesyłką ekspresową przesłane do Warszawy8. Upoważnienie dla dr
J. Kondrackiego do odbioru książek z Uniwersytetu Poznańskiego podpisał Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr Stefan Pieńkowski.
Na początku 1946 roku, według sprawozdania Kuratora Zakładu z 22 marca9
w bibliotece zakładu znajdowało się 3100 książek i około 1000 map.

8
9

Kopia pisma udostępniona przez J. Kondrackiego
Kopia sprawozdania podpisana przez Kuratora Zakładu prof. R. Kozłowskiego
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Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 15 października 1946 r., we wtorek. Informowało
o tym pismo Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 8 października. W piśmie tym podano
do wiadomości, iż w dniu rozpoczęcia zajęć w kościele P.P. Wizytek zostanie o godz.
9 odprawiona msza przez J.E. Ks. Arcybiskupa prof. dr Antoniego Szlagowskiego.
Zakład Geograficzny uruchomił kurs wstępny oraz zajęcia z geomorfologii. W obu
przypadkach w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Ogłoszono też zapisy na ćwiczenia
kartograficzne oraz fizycznogeograficzne. Na początku 1946 r. geografię studiowały
24 osoby. Ćwiczenia odbywały się w trzech grupach. Liczba zajęć szybko rosła. Według
pisma J. Kondrackiego do Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego z 23 stycznia
1947 r. studenci geografii słuchali wykładu R. Gumińskiego z meteorologii, J. Lotha
z geografii regionalnej, Gustawa Wuttkego z dydaktyki geografii oraz Włodzimierza Zonna
z astronomii.

Obok

wymienionych

wykład

poświęcony

Pomorzu

prowadził

prof. S. Srokowski, a docent S. Pietkiewicz wykładał hydrografię, klimatologię, topografię
i kartografię. Prowadził też wykład zatytułowany Europa Wschodnia.
W marcu 1947 r. Zakład przeniesiony został do gmachu chemii przy ul. Pasteura 1,
gdzie uzyskał 5 pokoi i pozostał tam do roku 1950, do zakończenia odbudowy Pałacu
Uruskich – Czetwertyńskich na ul. Krakowskie Przedmieście 3010. W okresie tym
w Zakładzie Geograficznym obok Kierownika zatrudnieni byli S. Pietkiewicz (na stanowisku
docenta), J. Kondracki (od 1947 jako adiunkt, wcześniej jako starszy asystent) oraz Helena
Werner – Więckowska i Wiesława Różycka. W okresie 1945 – 1950 w Zakładzie pracował
również prof. S. Srokowski (Leszczycki, Kondracki 1954).
W Przeglądzie Geograficznym w 1946 r. ukazał się artykuł S. Z. Różyckiego
dotyczący krasu opoczyńskiego, a w 1947 rozprawa J. Kondrackiego „Z morfogenezy doliny
dolnego Niemna”. Wymienione pozycje zamykały przedwojenną serię „Prac wykonanych
w Zakładzie Geograficznym UW” (nr 26 i 27). Pod kierunkiem prof. S. Z. Różyckiego został
w Zakładzie Geograficznym ukończony przewód doktorski Cyryla Kolago (1951 r.).
Zakład Antropogeografii wznowił swą działalność później, bo w 1947 roku.
(Kondracki 1995). Prof. B. Zaborski, jak wspomniano, pozostał po wojnie za granicą
i stanowisko kierownika Zakładu objął prof. Stanisław Leszczycki (1907 – 1996), który
ukończył w 1929 r. studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim i został zatrudniony
w Instytucie Geograficznym. Doktoryzował się w cztery lata później. Był członkiem grupy
pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowanych przez Niemców w 1939 r.
10

Odbudowa wypalonego Pałacu Uruskich – Czetwertyńskich rozpoczęła się w 1948 r. według projektu J.
Dąbrowskiego (Leszczycki, Kondracki 1954)
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Po wojnie powrócił do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Habilitował się w 1945 r. po
przedstawieniu rozprawy dotyczącej osadnictwa w Anatolii. W tym samym roku został
mianowany profesorem nadzwyczajnym. W 1947 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski.
W 1954 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Zakład

Antropogeografii

był

początkowo

usytuowany

w

Sali

Lustrzanej

odbudowanego Pałacu Staszica. W 1948 r. został przeniesiony do pięciopokojowego lokalu
w budynku Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49, a w 1950,
podobnie jak Zakład Geograficzny, do Pałacu Uruskich – Czetwertyńskich. W Zakładzie
zatrudnieni byli dr Jadwiga Kobendzina, mgr Maria Irena Mileska i mgr Bogodar Winid.
W okresie 1946 – 1951 dyplomy magisterskie z geografii uzyskało 15 osób
uzupełniających studia przedwojenne lub wojenne (Kondracki 1995).
Oba zakłady stały się zaczątkiem Instytutu Geograficznego. Idea utworzenia Instytutu
sprzyjała tworzeniu nowych jednostek geograficznych. 1 XI 1950 powołano Katedrę
Kartografii kierowaną przez doc. S. Pietkiewicza11, a 1 X 1951 Katedrę Geografii Regionalnej
kierowaną początkowo przez zastępcę profesora dr Tadeusza Żebrowskiego oraz Katedrę
Klimatologii z zastępcą profesora dr R. Gumińskim.
INSTYTUT GEOGRAFICZNY NA WYDZIALE BIOLOGII I NAUK O ZIEMI
(1951 – 1969)
Instytut Geografii (Geograficzny) powstał formalnie (został zatwierdzony przez
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego) 1 września 1951 r. (Kaczorowska, Kondracki 1974),
chociaż już w 1947 pojawił się projekt połączenia dwóch zakładów geograficznych
w uniwersytecki Instytut Geograficzny, a w latach 1948 i 1949 oba zakłady uzgadniały ze
sobą program dydaktyczny i informowały się wzajemnie o podejmowanych pracach
badawczych (Leszczycki, Kondracki 1954).
Od początku roku akademickiego 1951/52 w nowo powołanym instytucie
funkcjonował jednolity program dydaktyczny oraz uzgodniony pomiędzy zakładami plan
badań, a wspólna administracja działała od początku 1951 r. Instytut wszedł w skład

11

S. Pietkiewicz (1894 – 1986) był geografem wszechstronnym. Jego główne pole zainteresowania stanowiła
kartografia, ale przed II wojną, w Zakładzie Geograficznym UW prowadził również zajęcia z hydrografii i
geografii regionalnej Francji. Po wojnie przez krótki czas pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim, potem
kierował Katedrą Kartografii na UW i równocześnie wykładał hydrografię na Uniwersytecie Łódzkim.
Interesował się też geografią regionalną Polski i geomorfologią Polski Północno-Wschodniej. Był autorem
podręcznika „Klimaty kuli ziemskiej”. Mianowany profesorem w 1954 r. (Pasławski 2008).
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Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Na stanowisko kierownika powołany został prof.
S. Leszczycki.
Instytut, jak już wspomniano, mieścił się w odbudowanym Pałacu Uruskich –
Czetwertyńskich. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosiła 4900 m2. Było to na owe
czasy, przy zatrudnieniu przekraczającym nieco 50 osób i niewielkiej liczbie studentów,
pomieszczenie wygodne i nowocześnie wyposażone.
Dwie największe sale wykładowe zostały z czasem nazwane audytorium
im. Wacława Nałkowskiego (reprezentacyjna sala 102) i im. Stanisława Lencewicza (sala
wykładowa 111). Uroczystość nadania imienia sali 102 miała miejsce 27.01.1961 r.
i związana była z 50 rocznicą śmierci W. Nałkowskiego12, natomiast sala 111 uzyskała imię
S. Lencewicza 24.10. 1964 r. w czasie sesji dedykowanej 20 rocznicy jego śmierci i 75
rocznicy urodzin.
W 1953 r. utworzony został Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk. Jego
dyrektorem był również prof. S. Leszczycki. Instytut ten mieścił się w większości w Pałacu
Uruskich-Czetwertyńskich

razem

z

Instytutem

Geograficznym

Uniwersytetu

Warszawskiego13. Sytuacja ta spowodowała znaczące pogorszenie warunków lokalowych
jednostki uniwersyteckiej, tym bardziej, że w Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich usytuowane
było również Studium Wojskowe Uniwersytetu Warszawskiego, które zajmowało pięć pokoi
i znaczne powierzchnie magazynowe oraz Katedra Antropologii (Kondracki 1995).
Powszechną praktyką stał się podział pokoi zajmowanych przez pracowników
na coraz to mniejsze części, w celu stworzenia pomieszczeń dla tworzonych jednostek, a halle
i korytarze traktowano jako magazyny ustawiając tam niezliczone szafy i mapniki.
Instytut Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego tworzyło pięć katedr oraz
Pracownia Metodyki Nauczania Geografii. Podział ten nie uległ zmianie do 1969 r., kiedy
12

Patrz sprawozdanie z sesji poświeconej 50-leciu śmierci W. Nałkowskiego opublikowane w Przeglądzie
Geograficznym t. XXXIII, z. 3, 1961. Jednak zdaniem Kondrackiego (1995) fakt ten miał miejsce wcześniej i
był związany z sesją zorganizowaną 14.11.1952 r. dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Nałkowskiego. Ten błąd
(?) być może wynika z faktu, iż 9.06.1952 r. nowo powołany Komitet Nauk Geograficznych PAN wystąpił z
inicjatywą uczczenia pamięci W. Nałkowskiego i nadania jego imienia Instytutowi Geograficznemu UW.
Sprawa była zapewne dyskutowana w trakcie wspomnianej sesji ale decyzja nie zapadła.
13
Działalność Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk (od 1974 Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN, od 1997 imienia S. Leszczyckiego) została szeroko omówiona przez T. KozłowskąSzczęsną w Historii Geografii Polskiej (Richling, Kozłowska-Szczęsna, Ciołkosz, Kuciński 2008). W latach
1953-1996 Instytut mieścił się w Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich i w Pałacu Staszica. W 1997 r.
przeprowadził się do własnej siedziby na ul. Twardej 51/55. Funkcję dyrektora Instytutu sprawowali kolejno
profesorowie: S. Leszczycki (1953-1977), Jerzy Kostrowicki (1978-1986), Piotr Korcelli (1987-2010) i Marek
Degórski (od 2010 r.). Obecnie Instytut składa się z sześciu zakładów i jednego zespołu badawczego. Są to
następujące jednostki: Zakład Geoekologii i Klimatologii, Zakład Geografii Miast i Ludności, Zakład Geografii
Wsi i Rozwoju Lokalnego, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Zakład Badań Geośrodowiska, Zakład
Zasobów Środowiska i Geozagrożeń oraz Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii. Dwa
ostatnio wymienione zakłady usytuowane są poza Warszawą (pierwszy w Krakowie i drugi w Toruniu).
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Instytut przekształcony został w jednostkę samodzielną – pozawydziałowy Instytut Geografii
(Kondracki 1995).
Katedra Geografii Fizycznej powstała w 1951 r. z przemianowania Zakładu
Geograficznego. Kierownictwo objął zastępca profesora (od 1954 r. profesor) J. Kondracki 14.
W ramach Katedry istniała wydzielona pracownia hydrograficzna kierowana przez
H. Werner – Więckowską. W 1958 r. w Katedrze powołany został Zakład Geografii Gleb
(doc. Marek Prószyński), a w 1964 r. Zakład Geomorfologii (doc. Cecylia Radłowska).
Kierownik Katedry Klimatologii dr R. Gumiński zmarł w roku 1952. W 1953
kierownictwo

przejął

dr

Wincenty

Okołowicz,

dyrektor

Państwowego

Instytutu

Hydrologiczno – Meteorologicznego mianowany w 1954 r. profesorem nadzwyczajnym,
a w 1967 r. zwyczajnym. W 1963 r. w ramach Katedry utworzono Zakład Klimatologii
Ogólnej (prof. W. Okołowicz) oraz Klimatologii Polski (doc. Zofia Kaczorowska).
Katedra Geografii Ekonomicznej powstała w 1950 r. przez przekształcenie Zakładu
Antropogeografii, którego nazwa w 1949 r. została zmieniona na Zakład Geografii Społeczno
- Gospodarczej. Funkcję kierownika sprawował prof. S. Leszczycki. W jej strukturze istniała
Pracownia Geografii Turyzmu (M.I. Mileska). W 1966 r. Katedrę podzielono na dwa zakłady:
Geografii Ekonomicznej (S. Leszczycki) i Geografii Rolnictwa (doc. Józef Tobjasz).
Kierownikiem Katedry Geografii Regionalnej był, jak wspomniano, T. Żebrowski.
Po jego odejściu w 1952 r.15, stanowisko kierownika nie było przez dwa lata obsadzone.
W latach 1954 – 1964 funkcję tę sprawował doc. B. Winid, a od 1964 r. doc. Józef Barbag.
Nastąpił wtedy podział na dwa zakłady: Geografii Eurazji (J. Barbag) i Geografii Krajów
Zamorskich z pracowniami Krajów Ameryki Łacińskiej i Krajów Afryki (B. Winid). W 1963
r. w ramach Katedry utworzona została Pracownia Interpretacji Zdjęć Lotniczych kierowana
przez B. Winida (Ciołkosz 1974).
Katedrą Kartografii do 1964 kierował prof. S. Pietkiewicz. Po jego przejściu
na emeryturę przez dwa lata funkcje kuratora sprawował J. Kondracki, a od 1966 r.
kierownictwo objął doc. Lech Ratajski.
14

J. Kondracki (1908 – 1998) ukończył studia i doktoryzował się przed II wojna światową u prof. S.
Lencewicza. Brał udział w kampanii wrześniowej i okres okupacji spędził w niemieckim obozie jenieckim. W
latach 1951 – 1979 kierował Zakładem/Katedrą Geografii Fizycznej. Pełnił funkcje dziekana Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi oraz dyrektora samodzielnego Instytutu Geografii. Był rzecznikiem kompleksowych badań
środowiska przyrodniczego. Rozwinął w Polsce kierunek nazywany kompleksową geografią fizyczną (geografią
krajobrazu). Był autorem typologii krajobrazu naturalnego Polski i podziału Polski na regiony
fizycznogeograficzne. Opublikował ponad 750 prac, w tym wielu podręczników, m.in. wielokrotnie wznawiany
„Geografia fizyczna Polski”. Był głęboko zaangażowany w działalność Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Członek honorowy pięciu zagranicznych towarzystw geograficznych.
15
Dr T. Żebrowski został niesłusznie oskarżony w tzw. „spisku gen. Mariana Spychalskiego” i aresztowany
(Bonasewicz 2004)

14

Twórcą i kierownikiem Pracowni Metodyki Nauczania Geografii był zastępca
profesora Gustaw Wuttke, który w 1963 r. przeszedł na emeryturę. Zastąpił go dr Konrad
Świerczyński.
W planie rozwoju Instytutu na lata 1955 – 196016 zapisane zostały projekty
zwiększenia liczby studentów (do 220 – 240), rozwój kształcenia nauczycieli szkół średnich,
utworzenie Katedry Hydrografii, wzrost liczby zakładów w istniejących katedrach oraz
wzrost

liczby pracowników,

szczególnie

samodzielnych.

Podnoszono

też

sprawę

konieczności wykwaterowania Studium Wojskowego. Instytut zdecydowanie potrzebował
większej ilości sal dydaktycznych, a ponadto obecność studium utrudniała prowadzenie zajęć
i była przyczyną przebywania w budynku znacznej liczby studentów innych wydziałów.
Realizacja tego postulatu nastąpiła w 1956 roku, gdy Studium Wojskowe wyprowadzone
zostało poza teren centralny.
Liczba pracowników Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego szybko
rosła. Według J. Kondrackiego (1995) w 1954 r. zatrudnione były 53 osoby, w tym
5 pracowników samodzielnych, 24 pomocniczych i 24 osoby w obsłudze i administracji,
natomiast w 1969 r. – 3 profesorów i 10 docentów oraz 54 pozostałych nauczycieli
akademickich. Liczba etatów bibliotecznych i administracyjnych wzrosła nieznacznie do 28.
W okresie istnienia Instytutu przeprowadzono 7 przewodów habilitacyjnych, w tym 2
w stosunku od osób z poza personelu Instytutu. Należy jednak zauważyć, że w latach
pięćdziesiątych tytuły docentów były nadawane przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną na
podstawie wniosków rad wydziałów bez obowiązku uzyskania habilitacji. Tym trybem
awansowani zostali dwaj pracownicy Instytutu. Liczba zakończonych przewodów doktorskich
wyniosła 37, w tym 12 w stosunku do osób nie zatrudnionych w Instytucie.
W 1964 r. zainicjowana została seria wydawnicza „Prace i Studia Instytutu
Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego”. Do 1969 r. ukazało się 6 zeszytów, w tym
3 Katedry Klimatologii, 2 Katedry Geografii Fizycznej oraz zeszyt zawierający materiały III
Polsko - Czeskiego Seminarium Geograficznego. Również w 1964 r. ukazał się pierwszy
zeszyt „Fotointerpretacji w Geografii” pod red. Andrzeja Ciołkosza.
Wśród prac badawczych prowadzonych przez Instytut na podkreślenie zasługują
pierwsze w Polsce kompleksowe badania fizycznogeograficzne zorganizowane z inicjatywy
J. Kondrackiego na Pojezierzu Mazurskim i na Wyżynie Małopolskiej. W okresie
omawianym ukazał się podręcznik „Geografia fizyczna Polski” (1955). Było to opracowanie
16
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J. Kondrackiego nawiązujące do przedwojennego dzieła S. Lencewicza. Podręcznik
opublikowany został początkowo pod nazwiskiem S. Lencewicza, potem S. Lencewicza
i J. Kondrackiego, aż wreszcie w 1965 r. pojawiła się całkowicie nowa jego wersja pióra
J. Kondrackiego. W 1965 r. J. Kondracki opublikował też znaczące opracowanie „Podstawy
regionalizacji fizycznogeograficznej” poświęcone metodyce nowoczesnego kompleksowego
kierunku badań środowiska przyrodniczego. W latach 60. ukazały się również dwa
syntetyczne ujęcia krajobrazu Polski: typologia krajobrazu naturalnego i regionalizacja
fizycznogeograficzna. Były one potem rozwijane i uszczegółowiane. Warto zauważyć, że
w 1991 r. nazwy regionów wprowadzonych przez J. Kondrackiego zostały oficjalnie uznane
przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Urzędzie
Rady Ministrów i opublikowane jako obowiązujące.
Prace prowadzone w Katedrze Klimatologii (Okołowicz 1974, Stopa-Boryczka,
Boryczka 2001, Kossowska-Cezak 2001), dotyczyły struktury klimatu i regionalnych
podziałów klimatycznych (R. Gumiński, W. Okołowicz), klimatu Warszawy oraz klimatu lub
bioklimatu innych miejscowości, przede wszystkim uzdrowisk. Publikacje poświęcone były
przede wszystkim opadom i zachmurzeniu. W 1964 r. ukazał się podręcznik W. Okołowicza
„Zachmurzenie Polski”.
Katedra Geografii Ekonomicznej uczestniczyła razem z Instytutem Geografii PAN
w opracowaniu monografii i atlasu województwa białostockiego, wydane zostały również
dwa tomy „Słownika geografii turystycznej Polski” pod red. M.I. Mileskiej. Prowadzone były
badania z dziedziny geografii przemysłu (S. Leszczycki), regionalizacji ekonomicznej
(Bogumił Rychłowski), geografii rolnictwa (J. Tobjasz), geografii osadnictwa (Jerzy
Kostrowicki, później Witold Kusiński), a także zajmowano się metodologią i historią
geografii.
Geografia gospodarcza Polski stanowiła również przedmiot zainteresowania
J. Barbaga. W Katedrze Geografii Regionalnej (Kantowicz 2004, Kondracki 1995) rozwijane
były także studia z zakresu geografii politycznej. Wyraźnie wyodrębnił się nurt badań nad
Afryką (Bolesław Dumanowski). W 1968 r. ukazał się skrypt „Geografia fizyczna Afryki”
autorstwa B. Dumanowskiego, Eweliny Kantowicz i Macieja Jakubowskiego. Obiektem
zainteresowania naukowego były również Chiny (Bohdan Kikolski, Joachim Koczy)
i Ameryka Łacińska (B. Winid i Andrzej Bonasewicz).
W 1963 r. z inicjatywy B. Winida w strukturze Katedry Geografii Regionalnej
powstała pierwsza w Polsce Pracownia Interpretacji Zdjęć Lotniczych. Uruchomione zostały
również zajęcia dydaktyczne z tego przedmiotu. Zajęcia z interpretacji zdjęć lotniczych
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zostały w 1966 r. wprowadzone jako obowiązkowe na studiach geograficznych w Polsce. Ich
program

nawiązywał

do

doświadczeń

ośrodka

geograficznego

na

Uniwersytecie

Warszawskim (Ciołkosz, Ostrowski 2008).
Istotne osiągnięcia, zwłaszcza w dziedzinie kartografii szkolnej, miała Katedra
Kartografii (Kondracki 1995, Pasławski 2000). Była to pierwsza uczelniana jednostka
kartograficzna, następne powstały dopiero w kilka lat później. Początkowo prace prowadzone
w katedrze koncentrowały się na metodyce opracowania map i ich zastosowaniu w nauczaniu
geografii. Z inicjatywy S. Pietkiewicza rozwijano również tematykę zastosowania metod
kartograficznych w kartowaniu terenowym oraz analizowano możliwości wykorzystania
naukowego treści dawnych map. Po zmianie kierownictwa Katedry, w związku
z zainteresowaniami L. Ratajskiego, zespół Katedry zajmował się problematyką map
gospodarczych i tzw. „kartologią” (teoria znaku kartograficznego i kartografia teoretyczna).
Idea kartologii obejmująca m.in. zasady przekazu informacji o stosunkach przestrzennych za
pomocą wytworów kartograficznych, została w latach 1972 – 1977 spopularyzowana przez
L. Ratajskiego na forum międzynarodowym (Ciołkosz, Ostrowski 2008)17.
W pierwszym etapie swojego istnienia Instytut był dobrze wyposażony w różnego
rodzaju instrumenty i sprzęt potrzebny do badań terenowych. Jak piszą Leszczycki
i Kondracki (1954) „Katedra Kartografii otrzymała dobre wyposażenie w instrumenty
topograficzne oraz przyrządy kreślarskie. Katedra Klimatologii dysponowała dużym zbiorem
instrumentów meteorologicznych. Katedra Geografii Fizycznej wyposażona została
w instrumenty do badań terenowych, w tym do badań gleboznawczych. Szczególną chlubą
Instytutu był sprzęt do badań terenowych: motocykle, rowery, kajaki składane, namioty,
a także śpiwory, płaszcze nieprzemakalne, buty, plecaki, torby polowe oraz młotki, kompasy,
łopaty, świdry”.
Kształcenie studentów w Instytucie Geograficznym UW prowadzono początkowo
systemem dwustopniowym (pierwszy stopień – 3-letni i drugi – magisterski 1,5 roczny).
W 1952 roku III rok – pierwszy stopień studiów ukończyły 33 osoby, z których 25 pracowało
zawodowo w czasie studiów. W 1953 r. studia ukończyło 50 osób ale na studia drugiego
stopnia przeszło tylko 16 studentów. W 1952 roku wprowadzony został system jednolitych
studiów magisterskich czteroletnich, a dopiero od roku 1953/54 zaczął obowiązywać system
pięcioletni.
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L. Ratajski był aktywnym członkiem Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Pełnił funkcję
przewodniczącego Grupy Roboczej Informacji Kartograficznej przekształconej później w Komisję Przekazu
Kartograficznego. Dwukrotnie był wybierany wiceprezydentem Asocjacji (Pasławski 2008).
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Program studiów wyróżniał się bardzo dużą ilością wycieczek naukowych, które
w nawiązaniu do tradycji wprowadzonej przez S. Lencewicza miały z reguły kompleksowy
charakter i były prowadzone przez osoby reprezentujące różne specjalności. Przykładowo
w roku 1952/1953 studenci I roku uczestniczyli w 6 jednodniowych wycieczkach
dotyczących Warszawy lub jej bliskich okolic, pięciodniowej wyciecze w Sudety
i trzydniowej w Sudety. Dla studentów roku II organizowane były 3 jednodniowe wycieczki
w okolice Warszawy oraz kilkudniowe wyjazdy w Góry Świętokrzyskie i Tatry, natomiast
studiujący na roku III obok 4 wycieczek w rejon Warszawy uczestniczyli w tygodniowym
wyjeździe na Śląsk. W sumie w latach 1951 – 1953 odbyło się 41 wycieczek18.
W okresie istnienia Instytutu czyli w latach 1951 – 1968 ukończone zostały 702 prace
magisterskie (Kondracki 1995).
W prowadzeniu zajęć, oprócz zatrudnionych w Instytucie, uczestniczyli również
wykładowcy z poza Uniwersytetu. J. Kondracki (1995) wymienia m.in. następujące osoby:
Kazimierz Dębski (hydrologia), Janusz Paszyński, F. Olszewski, Stanisław Zych
(klimatologia), Jan Dylik (geomorfologia), Wiesława Różycka (fizjografia urbanistyczna),
J. Loth (geografia regionalna), Stanisław Berezowski, Kazimierz Dziewoński, Maria
Kiełczewska – Zalewska, Jerzy Kostrowicki, Irena Kostrowicka (geografia społeczno –
ekonomiczna).
Kontakty zagraniczne przed 1956 r. były ze względów politycznych bardzo
ograniczone. Dopiero potem stały się łatwiejsze, chociaż zawsze wyjazdy Polaków za granicę
utrudniał brak wymienialności naszej waluty i skromne środki finansowe Uniwersytetu.
Pomimo tego czołowi przedstawiciele Instytutu brali udział w czterech międzynarodowych
kongresach geograficznych. Członkami komisji Międzynarodowej Unii Geograficznej byli
w tym czasie J. Barbag, J. Kondracki, J. Kostrowicki, S. Leszczycki i B. Winid. W 1968 r.
S. Leszczycki został wybrany prezydentem Unii. Pracownicy Instytutu uczestniczyli również
w pracach i kongresach Międzynarodowej Asocjacji do Badań Czwartorzędu (INQUA) oraz
w wielu innych międzynarodowych zjazdach i kongresach. Regularnie od 1963 r.
organizowane były seminaria geografów z Uniwersytetu Karola w Pradze i Instytutu
Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyło się szereg naukowych wycieczek
zagranicznych. Coraz częściej młodzi geografowie wyjeżdżali na staże zagraniczne,
a profesorowie zapraszani byli na wykłady do różnych ośrodków naukowych na świecie.
Gośćmi Instytutu było kilkudziesięciu geografów z zagranicy, wśród nich wybitny geograf
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z Wielkiej Brytanii prof. Lawrence D. Stamp, któremu w 1962 r. Uniwersytet Warszawski
nadał godność doctora honoris causa.
W 1968 roku obchodzono jubileusz 60-lecia profesora J. Kondrackiego.

SAMODZIELNY INSTYTUT GEOGRAFII (1969 – 1977)
W 1969 r. nastąpił podział Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Wydział Biologii
i samodzielny Instytut Geografii. Dyrektorem Instytutu był przez rok prof. S. Leszczycki,
a w 1970 funkcje tę przejął prof. J. Kondracki19. Rada Naukowa Instytutu, w skład której
wchodzili wszyscy zatrudnieni w Instytucie pracownicy samodzielni (13 osób) oraz osoby
powołane przez Rektora UW z innych jednostek naukowych (6 profesorów), miała
uprawnienia Rady Wydziału. Jej przewodniczącym był do roku 1975 S. Leszczycki,
a następnie Zdzisław Mikulski.
Zmianie uległa struktura Instytutu. W 1969 r. dzielił się on na 5 zakładów, których
nazwy odpowiadały istniejącym wcześniej katedrom (Kondracki 1995).
Kierownikiem Zakładu Geografii Fizycznej był prof. J. Kondracki. W Zakładzie
istniały trzy pracownie: geografii gleb, hydrograficzna i geomorfologiczna. W 1971 r.
Pracownia Hydrograficzna została przekształcona w Zakład Hydrografii (później Hydrologii
i Hydrografii). Kierownictwo objął prof. Z. Mikulski. W 1974 powstał kolejny zakład –
Geomorfologii, którym kierowała prof. Cecylia Radłowska.
Zakład Klimatologii do roku 1975 był kierowany przez prof. W. Okołowicza,
a następnie przez doc. Marię Stopę-Boryczkę. W ramach Zakładu działała stacja
meteorologiczna usytuowana na terenie Uniwersytetu.
Zakładem Geografii Ekonomicznej kierował w roku 1969/70 prof. S. Leszczycki,
którego potem zastąpił doc. Witold Kusiński. Zmiana kierownika nastąpiła również
w Zakładzie Geografii Regionalnej i Politycznej. Do 1972 r. był nim prof. J. Barbag, a potem
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W związku z przepisami zabraniającymi równoczesnego zatrudnienia w dwóch instytucjach prof. S.
Leszczycki zrezygnował z pracy na Uniwersytecie Warszawskim i związał swoja działalność z Instytutem
Geografii PAN. Jak pisze Kozlowska – Szczęsna (Richling, Ciołkosz, Kozłowska-Szczęsna, Kuciński 2008)
prof. S. Leszczycki miał wybitne osiągnięcia w dziedzinie metodologii geografii ekonomicznej, w dziedzinie
geografii przemysłu i planowania przestrzennego. Jego dorobek publikacyjny sięga 1000 pozycji. Pełnił wiele
odpowiedzialnych funkcji, przede wszystkim w Międzynarodowej Unii Geograficznej (przewodniczący i
wiceprzewodniczący). Był członkiem honorowym 15 zagranicznych towarzystw geograficznych. W 1997 roku
jego imię nadano Instytutowi Geografii Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
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doc. B. Dumanowski. Zakład Kartografii działał cały czas pod kierownictwem docenta,
a późnie profesora L. Ratajskiego.
Poza wymienionymi w Instytucie utworzony został drogą przekształcenia istniejącej
wcześniej pracowni - Zakład Metodyki Nauczania Geografii. Pracownią do 1974 r. kierował
dr K. Świerczyński. Potem obowiązki kuratora Zakładu pełnił doc. W. Kusiński. Oprócz
zakładów istniały trzy ogólno instytutowe pracownie: Programowania i Maszyn Liczących
(J. Tobjasz), Fotointerpretacji Geograficznej (B. Winid) oraz Fotograficzna – wspólna
z Instytutem Geografii PAN.
W 1974 r. utworzona została stacja terenowa. Była to inicjatywa prof. W. Okołowicza,
który podpisał umowę z władzami powiatowymi w Płocku o przekazaniu Uniwersytetowi
Warszawskiemu budynku likwidowanej szkoły w Murzynowie pod Płockiem (Lenart 1995).
Zatrudnienie w Instytucie Geografii UW nie zmieniło się w sposób istotny. W 1969 r.
w Instytucie pracowało 4 profesorów i 9 docentów oraz około 50 pomocniczych
pracowników naukowo-dydaktycznych. Liczby te nie uległy zmianom. Jednak w ciągu 9 lat
istnienia Instytutu nastąpiły liczne przesunięcia wynikające z przejścia na emeryturę kilku
pracowników samodzielnych oraz zatrudnienia na stanowisku docenta osób, które uzyskały w
Instytucie stopień doktora habilitowanego. Miały też miejsce przesunięcia pomiędzy grupami
wykładowców, adiunktów i asystentów. W 1977 r. zatrudnionych było 5 profesorów
(J. Kondracki, Z. Mikulski, C. Radłowska, L. Ratajski i J. Tobjasz) i 9 docentów, a obsługę
zapewniało 20 pracowników naukowo-technicznych i 24 bibliotekarzy.
W Instytucie Geografii przeprowadzono 9 przewodów habilitacyjnych, w tym
2 w stosunku do pracowników Studium Afrykanistycznego oraz wypromowano 50 doktorów,
w tym 18 z poza Uniwersytetu Warszawskiego. Zwiększeniu liczby wypromowanych
doktorów sprzyjało istnienie w Instytucie od 1970 r. trzyletniego Studium Doktoranckiego,
którym kierowała prof. C. Radłowska (Kaczorowska, Kondracki 1974, Kondracki 1995).
Kontynuowana była seria wydawnicza „Prace i Studia Instytutu Geograficznego
Uniwersytetu Warszawskiego”. W okresie istnienia pozawydziałowego Instytutu Geografii
ukazało się 20 zeszytów, chociaż ostatnie z nich opublikowano po 1977 roku, czyli po
utworzeniu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.
Działalność naukowa Instytutu była zróżnicowana (Kondracki 1995). W Zakładzie
Geografii Fizycznej kontynuowano prace z zakresu kompleksowej geografii fizycznej. Były
to badania struktury krajobrazu naturalnego, opracowania z dziedziny regionalizacji
fizycznogeograficznej oraz regionalnej geografii fizycznej. Odnosiły się one głównie
do dwóch terenów: Pojezierza Mazurskiego i wybranych fragmentów Wyżyny Małopolskiej,
20

szczególnie Wyżyny Sandomierskiej. Prowadzone były też badania paleolimnologiczne.
W 1969 r. ukazał się podręcznik J. Kondrackiego „Ogólna wiedza o Ziemi”, a w 1972 r.
regionalna synteza „Polska północno – wschodnia”.
W Zakładzie Hydrografii (Hydrologii i Hydrografii) badania dotyczyły obiegu wody
w małych zlewniach, występowania wód gruntowych i ich uwarunkowań, dynamiki wód
jeziornych, zasilaniem rzek i jezior. Zakład uczestniczył w opracowaniu bilansu wodnego
Morza Bałtyckiego, współpracował przy realizacji tematu „Mapy elementów bilansu
wodnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej” (Mikulski 1992). Zespół pracowników
Zakładu opublikował „Przewodnik do ćwiczeń z hydrografii” (1977).
Badania Zakładu Geomorfologii odnosiły się do Wyżyny Małopolskiej, doliny Wisły
oraz północnego wschodu Polski i dotyczyły geomorfologii glacjalnej, fluwialnej i eolicznej
oraz rzeźby podczwartorzędowej. W Zakładzie rozwinął się kierunek badań współczesnych
procesów

morfogenetycznych

oraz

prowadzone

były

z

powodzeniem

badania

sedymentologiczne.
Zakład Klimatologii kontynuował zainicjowane przez W. Okołowicza badania nad
klimatem lokalnym i wpływem miasta na klimat, ze szczególnym uwzględnieniem
zanieczyszczenia atmosfery. Rozwinęły się też badania nad zmianami klimatu w Polsce.
W 1974 r. ukazał się pierwszy, a w 1976 r. drugi tom „Atlasu współzależności parametrów
meteorologicznych i geograficznych w Polsce”. Tomy te opracowane przez Marię StopęBoryczkę i Jerzego Boryczkę dały początek kontynuowanej przez wiele lat serii.
Tematyka badawcza Zakładu Geografii Ekonomicznej dotyczyła geografii osadnictwa,
przemysłu, rolnictwa oraz geografii rekreacji i turystyki. Ukazały się cztery zeszyty
przewodnika do ćwiczeń z geografii ekonomicznej.
Zakład Geografii Regionalnej i Politycznej prowadził ożywiona działalność edytorską.
Do najważniejszych wydawnictw należała książka J. Barbaga „Zarys geografii politycznej”
(1971 r., parokrotnie wznawiana). Kilka wznowień miał również podręcznik opracowany
przez zespół Zakładu pod kierunkiem J. Barbaga „ Geografia Świata” (pierwsze wydanie
1970). Ukazały się też trzy monografie regionalne, J. Barbaga „Geografia ekonomiczna
Stanów Zjednoczonych i Kanady” (1974) i „Wielka Brytania” (1976) oraz Janiny KremkySaloni „Geografia ekonomiczna Rumunii” (1973). Po zmianie kierownictwa rozwinęły się
w Zakładzie badania geograficzno-rolnicze krajów poza polskich oraz zróżnicowane prace
dotyczące relacji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka
(Kantowicz 2004).
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W Zakładzie Kartografii badania dotyczyły teorii kartografii i kartografii tematycznej.
Koncentrowano się na zagadnieniach związanych z opracowaniem map ekonomicznych
i szkolnych. Prace dotyczyły też semiotyki kartograficznej, generalizacji map i modelowania
przestrzeni geograficznej. L. Ratajski opublikował podręcznik „Metodyka kartografii
społeczno-ekonomicznej” (1973), a Wiktor Grygorenko był autorem trzech podręczników:
„Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych” (1970), „Reprodukcja kartograficzna”
(1973) i „Kartografia matematyczna” (1975).
Studia

geograficzne

były

początkowo

prowadzone

systemem

pięcioletnim,

z podziałem na 6 specjalizacji, które wybierano po drugim roku studiów. W !976 r. nastąpiła
zmiana i wprowadzono system czteroletni. Od tego roku studia prowadzone były z podziałem
na specjalności nauczycielską i nie nauczycielską. Program pierwszej obejmował dużą liczbę
zajęć przygotowujących do pełnienia zawodu nauczyciela. W ramach drugiej specjalności po
dwóch latach wspólnych studiów wybierany był jeden z trzech kierunków: geografia
fizyczna, geografia ekonomiczna i kartografia. Ukierunkowanie pracy zależało też od udziału
w seminarium. Seminaria prowadzone były przy wszystkich zakładach istniejących
w Instytucie. W latach 1969 – 1977 w Instytucie Geografii UW wykonano 634 prace
magisterskie.
Kontakty zagraniczne Instytutu prowadzone były w części w ramach umów
międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, który w tym czasie zgodnie z panującymi
zasadami nawiązywał kontakty z uniwersytetami stołecznymi. Współpraca geografów
dotyczyła Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetu im. A. Humboldta
w Berlinie i Uniwersytetu Karola w Pradze. Kontynuowane były polsko – czeskie seminaria
geograficzne. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w dwóch kongresach Międzynarodowej
Unii Geograficznej w Montrealu i w Moskwie oraz w wielu innych kongresach
i konferencjach za granicą. Podkreślić należy aktywność J. Kondrackiego jako członka
Komisji Atlasów Narodowych i Regionalnych MUG oraz Z. Mikulskiego w ramach
Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO, a także L. Ratajskiego, który
w latach

1972

–

1977

był

wiceprzewodniczącym

Międzynarodowej

Asocjacji

Kartograficznej. Okazją do kontaktów międzynarodowych były też zjazdy towarzystw
geograficznych. Kilkunastu pracowników Instytutu wyjechało na staże zagraniczne.
Dominowali wśród nich zatrudnieni w Zakładzie Geografii Regionalnej i Politycznej.
W 1977 r. samodzielny Instytut Geografii połączył się z Instytutem Afrykanistycznym
z Wydziału Neofilologii i powstał pierwszy w Polsce wydział geograficzny o nazwie Wydział
Geografii i Studiów Regionalnych. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że projekt utworzenia
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Wydziału Geograficznego na Uniwersytecie Warszawskim pojawił się znacznie wcześniej.
Już w początku 1955 roku, a więc zaledwie w kilka lat po powstaniu Instytutu
Geograficznego, został na ręce Rektora Uniwersytetu złożony projekt powołania
samodzielnego Wydziału Geograficznego. Był on motywowany brakiem związków
merytorycznych ze studiami biologicznymi i chęcią uproszczenia procesu zarządzania
Instytutem20. Częściowym spełnieniem tego postulatu było utworzenie samodzielnego
Instytutu Geografii w 1969 r.
GEOGRAFIA W STUDIUM AFRYKANISTYCZNYM
Instytut Afrykanistyczny, wcześniej Studium Afrykanistyczne, utworzony został
w 1962 r. jako interdyscyplinarny ośrodek naukowy skupiający ekonomistów, historyków,
geografów, socjologów, ekonomistów, językoznawców i przedstawicieli nauk politycznych.
Studium spełniało rolę dydaktyczną, naukowo-badawczą i dokumentacyjno-informacyjną
(Winid 1995).
Funkcje kierownika Studium do 1969 r. pełnił etiopista - prof. Stefan Strelcyn,
a następnie geograf - prof. B. Winid. Studium dzieliło się na 5 pracowni: Problemów
Ekonomicznych,
Osadnictwa

i

Problemów
Architektury

Społeczno-Kulturowych,
Arabskiej

oraz

Problemów

Planowania

Geograficznych,

Regionalnego

(ostatnia

z wymienionych została utworzona w 1974 r.). W 1975 r. Studium przekształcone zostało w
Instytut Afrykanistyczny i włączone do Wydziału Neofilologii. Zmianie uległa też struktura
jednostki. Instytut składał się z następujących zakładów, pracowni i zespołów: Zakład
Rozwoju Gospodarczego, Pracownia Problemów Społeczno-Kulturowych, Pracownia
Geografii, Pracownia Gospodarki Przestrzennej, Zespół Historii, Zespół Ekologii, Zespół
Problemów

Prawno-Politycznych,

Zespół

Przeobrażeń

Agrarnych

i

Gospodarki

Żywnościowej.
W ramach Studium i Instytutu działała również biblioteka i Ośrodek Informacji
o Afryce. Do roku 1971 Ośrodek znajdował się w ramach Centralnego Instytutu Informacji
Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. W momencie przejścia do Studium dysponował
księgozbiorem liczącym około 5000 woluminów Księgozbiór ten został włączony
do Biblioteki

Studium,

której

zbiory

w

1977

r.

przekraczały

38000

jednostek

inwentarzowych. Ożywioną działalnością wykazywała się Sekcja Wydawnictw. Wydawane
20

Projekt rozwoju Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego w planie pięcioletnim – maszynopis
udostępniony przez J. Kondrackiego
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były dwie stałe serie „Africana Bulletin” i „Przegląd Informacji o Afryce”. Ukazywały się też
informatory regionalne i problemowe, prace monograficzne i skrypty.
Liczba pracowników Studium/Instytutu stale rosła. Według B. Winida (1995) w 1970
r. w Studium zatrudnionych było 8 osób, natomiast w 1977 r. 86, w tym 6 profesorów
i docentów, 8 adiunktów i 29 asystentów.
Działalność naukowa Studium była wielokierunkowa, mieściły się w niej również
badania przemian społeczno-gospodarczych i zróżnicowania regionalnych warunków życia
przy uwzględnieniu wpływu środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza zasobów naturalnych,
oraz analizy porównawcze planów regionalnych i prace z dziedziny geografii osadnictwa.
Studium prowadziło też kurs szkolenia kandydatów do pracy w krajach rozwijających się.
WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH
Wydział utworzony został 1.IX.1977 r., jak wspomniano, przez połączenie Instytutu
Geografii i Instytutu Afrykanistycznego. Składał się z trzech instytutów dzielących się na
zakłady

podporządkowane

dyrekcji

instytutu

oraz

kilku

dalszych

jednostek

podporządkowanych bezpośrednio dziekanowi. Wydziałem kierował zespół dziekański
składający się z dziekana i trzech prodziekanów. Pierwszym dziekanem został prof. Zdzisław
Mikulski, później funkcję tę pełnili prof. prof. Bolesław Dumanowski, Andrzej Richling,
Urszula Soczyńska, Maria Skoczek i Andrzej Lisowski. Prodziekanami było 17 osób. Wykaz
zespołów dziekańskich przedstawia załącznik 2. Na stanowisku dyrektora administracyjnego
zatrudnieni byli: mgr Andrzej Korwin-Kossakowski (1977 – 1981), mgr Stanisława Biegajło
(1981 – 1997) i mgr Marta Piasecka (od 1997).
Struktura Wydziału w momencie jego powołania oraz nazwiska kierowników
jednostek wyglądały następująco (Mikulski 1995, Skoczek 2002):
I. Instytut Nauk Fizycznogeograficznych – prof. J. Kondracki
1. Zakład Geografii Fizycznej Ogólnej i Regionalnej z Pracownią Metod Geoekologicznych –
doc. A. Richling
2. Zakład Geomorfologii – prof. C. Radłowska
3. Zakład Klimatologii – doc. M. Stopa-Boryczka
4. Zakład Hydrologii – prof. Z Mikulski
II. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Regionalnej – prof. Antoni Kukliński
1. Zakład Geografii Ekonomicznej – doc. W. Kusiński
2. Zakład Geografii Regionalnej – doc. B. Dumanowski
3. Zakład Geografii Społeczno-Politycznej – doc. Stanisław Otok
4. Zakład Gospodarki Przestrzennej – prof. A. Kukliński
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III. Instytut Geografii Krajów Rozwijających się – doc. Zygmunt Pióro
1. Zakład Badań Regionalnych i Porównawczych – doc. Z. Pióro
2. Zakład Rozwoju Gospodarczego – doc. Zofia Dobrska
3. Zakład Rozwoju Społecznego – doc. Zygmunt Komorowski
4. Zakład Systemów Politycznych i Prawnych – p.o. kier. zakł. - dr Jan Milewski
IV. Katedra Kartografii – prof. B. Winid
V. Zakład Dydaktyki Geografii – kurator prof. J. Kondracki
VI. Stacja Terenowa w Murzynowie – dr Witold Lenart
W przedstawionej strukturze wraz z upływem czasu zaistniały różne zmiany.
Najważniejszą z nich było przekształcenie w 1985 r. Zakładu Gospodarki Przestrzennej
w instytut o tej samej nazwie. Funkcję dyrektora pełnił prof. A. Kukliński. Także w 1985 r.
zmianie uległa nazwa Zakładu Dydaktyki Geografii, który jako Zakład Dydaktyki Geografii
i Krajoznawstwa pod kierownictwem doc. Alicji Krzymowskiej-Kostrowickiej włączony
został do Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Regionalnej.
W 1984 r. Zakład Geografii Fizycznej przekształcono w Zakład Kompleksowej
Geografii Fizycznej, a istniejąca w Zakładzie pracownia otrzymała nazwę Geochemii
Krajobrazu. W rok później w Instytucie Nauk Fizycznogeograficznych utworzona została
samodzielna Pracownia Sedymentologiczna, a jej kierownictwo objęła prof. Elżbieta
Mycielska-Dowgiałło.
W 1984 r. w związku z interdyscyplinarnym charakterem zatrudnionej kadry, z nazwy
Instytutu Geografii Krajów Rozwijających się usunięte zostało słowo „geografia”. W 1988 r.
Zakład Badań Regionalnych i Porównawczych został podzielony na dwa zakłady: Badań
Regionalnych Afryki i Azji kierowany przez prof. Floriana Plita i Badań Regionalnych
Ameryki Łacińskiej kierowany przez doc. Andrzeja Dembicza, od 1991 r. przez dr hab. Marię
Skoczek prof. UW, a od 2003 r. przez prof. Jerzego Makowskiego.
W omawianym okresie nadano również stacji terenowej Wydziału nazwę
Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego (1980 r.).
W 1991 r. Instytut Gospodarki Przestrzennej odłączył się od Wydziału i przekształcił
w Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „EUROREG”. Pociągnęło to za
sobą likwidację specjalizacji gospodarka przestrzenna (Skoczek 2002).
W tym samym roku utworzona została ogólno wydziałowa Pracownia Edukacji
Komputerowej (kierownik dr Piotr Werner), a w 1993 r. powstał podporządkowany
bezpośrednio dziekanowi Zakład Teledetekcji Środowiska (kierownik dr hab. Jan Olędzki).
W 1996 r. Zakład Kompleksowej Geografii Fizycznej zmienił nazwę na Zakład Geoekologii,
a w 1998 r. utworzone zostało w tym Zakładzie Laboratorium Geoekologiczne.
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W 1995 r. w związku z niekorzystną sytuacją kadrową rozwiązaniu uległ Zakład
Geografii Społecznej, a Zakład Geografii Ekonomicznej przekształcony został w Zakład
Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Zakładem tym kierował prof. Andrzej Wieloński,
a w 1997 r. zastąpił go dr hab. Andrzej Lisowski. Z podobnych przyczyn w 1997 r. połączone
zostały zakłady Rozwoju Społecznego oraz Systemów Polityczno-Prawnych w Zakład Badań
Politycznych, Prawnych i Społecznych pod kierunkiem dr hab. J. Milewskiego, prof. UW.
W efekcie opisanych zmian, w 1998 r., w 80 lat od utworzenia w Uniwersytecie
Warszawskim pierwszej jednostki geograficznej i w 21 roku istnienia Wydziału jego struktura
i obsada stanowisk kierowniczych wyglądały następująco (Richling 1998):
I. Instytut Nauk Fizycznogeograficznych - prof. M. Stopa - Boryczka
1. Zakład Geoekologii łącznie z Pracownią Geochemii Krajobrazu i Laboratorium
Geoekologicznym - prof. A. Richling
2. Zakład Geomorfologii – dr hab. Mirosław Bogacki prof. UW
3. Zakład Klimatologii – prof. M. Stopa – Boryczka
4. Zakład Hydrologii - prof. U. Soczyńska
5. Pracownia Sedymentologiczna - prof. E. Mycielska-Dowgiałło
II. Instytut Geografii Społecznej, Ekonomicznej i Regionalnej - prof. A. KrzymowskaKostrowicka
1. Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej - dr hab. A. Lisowski
2. Zakład Geografii Regionalnej - dr hab. A. Bonasewicz prof. UW
3. Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa - prof. A. Krzymowska-Kostrowicka
III. Instytut Krajów Rozwijających się - dr hab. J. Milewski prof. UW
1. Zakład Badań Regionalnych Afryki i Azji - prof. F. Plit
2. Zakład Badań Regionalnych Ameryki Łacińskiej - dr hab. M. Skoczek prof. UW
3. Zakład Rozwoju Gospodarczego - dr hab. Urszula Żuławska
4. Zakład Badań Politycznych, Prawnych i Społecznych - dr hab. J. Milewski prof. UW
IV. Katedra Kartografii z pracowniami Kartografii Komputerowej i Reprodukcji
Kartograficznej - dr hab. Jacek Pasławski prof. UW
V. Zakład Teledetekcji Środowiska - dr hab. Jan Olędzki
VI. Pracownia Edukacji Komputerowej - dr Piotr Werner
VII. Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne – dr W. Lenart
W przedstawionej strukturze zachodziły już tylko drobne zmiany. W 2003 r.
kuratorem Zakładu Dydaktyki i Krajoznawstwa został prof. F. Plit, w 2005 r. Zakład ten
został przeniesiony do Instytutu Krajów Rozwijających się. Równocześnie nazwa Zakładu
Badań Regionalnych Afryki i Azji rozszerzona została o dodatkowy człon i powstał Zakład
Badań Regionalnych Azji, Afryki i Oceanii. Na początku 2006 r. kierownictwo tego Zakładu
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objął dr hab. Maciej Jędrusik prof. UW, a prof. F. Plit został powołany na kierownika Zakładu
Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa.
W 2006 roku nastąpiła reorganizacja Wydziału. Jej celem było dostosowanie struktury
do zmian zaistniałych wewnątrz Wydziału i do uwarunkowań zewnętrznych. Zmiany
struktury stymulowały również względy dydaktyczne. Jej celem miało być również ułatwienie
w prowadzeniu badań naukowych. Zakładano, że w dobie rozwoju i rosnącej popularności
badań interdyscyplinarnych struktura Wydziału powinna sprzyjać nawiązywaniu współpracy
i organizacji badań szeroko zakrojonych mieszczących się na styku problematyki
przyrodniczej,

społecznej

i

ekonomicznej.

Reorganizacja

miała

wreszcie

usunąć

nielogiczności istniejącej wcześniej struktury.
Realizacja wymienionych założeń pociągnęła za sobą przede wszystkim zmiany
w obrębie dwóch instytutów. W miejsce Instytutu Geografii Społecznej, Ekonomicznej
i Regionalnej utworzony został Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej składający się z trzech nowo powołanych zakładów.
Instytut Krajów Rozwijających się zmienił nazwę na Instytut Studiów Regionalnych
i Globalnych. W jego składzie pojawił się nowy Zakład Badań nad Procesami Globalizacji,
a także przeniesiony został tutaj Zakład Geografii Regionalnej. W Zakładzie Problemów
Rozwoju wydzielono dwie pracownie nawiązujące do istniejących w przeszłości zakładów.
Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa podniesiono do rangi katedry
i wydzielono ze struktury instytutu, a Zakład Teledetekcji Środowiska przekształcono
w Katedrę Geoinformatyki i Teledetekcji.
Instytut Nauk Fizycznogeograficznych zmienił nazwę na Instytut Geografii Fizycznej,
a samodzielna Pracownia Sedymentologiczna została połączona z Zakładem Geomorfologii.
Uznano również, że nazwa Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne nie w pełni
oddawała rzeczywistą funkcję placówki i zmienioną ją na Mazowiecki Ośrodek
Geograficzny.
Zmieniona struktura weszła w życie 1 września 2006 roku. Wykaz jednostek
wydziałowych oraz nazwiska osób kierujących nimi wyglądały następująco:
I. Instytut Geografii Fizycznej – dr hab. Artur Magnuszewski
1. Zakład Geoekologii z Pracownią Geochemii Krajobrazu i Laboratorium Geoekologicznym
– prof. A. Richling
2. Zakład Geomorfologii – dr hab. Ewa Smolska
3. Zakład Klimatologii – dr hab. Jerzy Boryczka prof. UW
4. Zakład Hydrologii – prof. Małgorzata Gutry-Korycka
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II. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – prof. Andrzej
Kowalczyk
1. Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej – prof. A. Lisowski
2. Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji – prof. A. Kowalczyk
3. Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej – dr hab. Paweł Swianiewicz prof. UW
III. Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych – dr hab. Mirosława Czerny prof. UW
1. Zakład Geografii Afryki, Azji i Oceanii – dr hab. M. Jędrusik prof. UW
2. Zakład Geografii Ameryki Łacińskiej - prof. Jerzy Makowski
3. Zakład Badań nad Procesami Globalizacji – dr hab. M. Czerny prof. UW
4. Zakład Studiów nad Rozwojem – p.o. dr Anna Bąkiewicz
Pracownia Rozwoju Gospodarczego – dr hab. U. Żuławska prof. UW
Pracownia Problemów Politycznych – dr hab. J. Milewski prof. UW
5. Zakład Geografii Regionalnej – prof. E. Kantowicz
IV. Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji – prof. J. Olędzki
V. Katedra Kartografii - dr hab. J. Pasławski prof. UW
VI. Katedra Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa – prof. J. Plit
VII. Pracownia Edukacji Komputerowej – dr hab. P. Werner
VIII. Mazowiecki Ośrodek Geograficzny - dr W. Lenart
Do 2013 roku, w którym upłynęła 95 rocznica powołania Zakładu Geograficznego w
Uniwersytecie Warszawskim struktura ta w zasadzie nie uległa zmianom.
Zmieniały się natomiast nazwiska niektórych kierowników jednostek, co wynikało
głównie z przekroczenia wieku emerytalnego21. W początku 2013 roku funkcję dyrektora
Instytutu Geografii Fizycznej pełniła dr hab. Elwira Żmudzka, Zakładem Geoekologii
kierowała dr hab. Katarzyna Ostaszewska prof. UW, Zakładem Hydrologii dr hab.
A. Magnuszewski prof. UW, a Zakładem Klimatologii prof. Krzysztof Błażejczyk.
Kierownictwo Zakładu Geografii Regionalnej objął dr hab. Stefan Kałuski prof. UW,
a Zakładu Studiów nad Rozwojem i Pracowni Rozwoju Gospodarczego dr hab. A. Bąkiewicz.
Kierownikiem drugiej pracowni w tym zakładzie - Problemów Politycznych został dr hab. M.
Solarz. Poza instytutową Katedrą Geoinformatyki i Teledetekcji kieruje dr hab. Bogdan
Zagajewski. Kierownikiem Katedry Kartografii jest dr hab. Wiesław Ostrowski. Trzej
kierownicy zakładów (prof. prof. M. Czerny, M. Jędrusik, P. Swianiewicz) uzyskali tytuł
naukowy profesora.

21

Podstawowe źródło informacji o funkcjonowaniu Wydziału w okresie ostatnich pięciu lat stanowiły
sprawozdania Zespołu Dziekańskiego. Korzystano z następujących opracowań: sprawozdanie za 2009 rok
(Warszawa, luty 2010), sprawozdanie z działalności w 2010 roku (Warszawa, marzec 2011), z działalności w
2011 roku (Warszawa, kwiecień 2012), z działalności w 2012 roku (Warszawa, kwiecień 2013) oraz
sprawozdanie z okresu 2008 – 2012 (Warszawa 2012).
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W lutym 2013 r. likwidacji uległ Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa.
Wiązało się to z przejściem na emeryturę kierownika zakładu22.
W lipcu 2013 r. przeprowadzona została kolejna reorganizacja Wydziału. Zmieniona
struktura wygląda następująco: Instytut Geografii Fizycznej z zakładami: Geomorfologii,
Hydrologii, Klimatologii i Geoekologii; Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej z zakładami: Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej,
Geografii Turyzmu i Rekreacji, Rozwoju i Polityki Lokalnej; Instytut Studiów Regionalnych
i Globalnych z zakładami: Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Geografii
Regionalnej Świata, Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego. W skład Wydziału,
poza strukturą instytutową wchodzą ponadto: Zakład Kartografii, Zakład Geoinformatyki
i Teledetekcji, Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej oraz Mazowiecki Ośrodek
Geograficzny.
Biblioteka i wydawnictwa
Biblioteka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych jest największą pod względem
zasobów biblioteką wydziałową na Uniwersytecie Warszawskim. Jej początek stanowiły
skromne zbiory przedwojennego Zakładu Geograficznego, w części odziedziczone po
Gabinecie Geografii Fizycznej Uniwersytetu Cesarskiego. Biblioteka Zakładu powiększała się
głównie drogą wymiany i darowizn. W 1939 r. liczyła 6618 woluminów książek i czasopism,
8276 arkuszy map i kilkadziesiąt atlasów (Lipska 1995). W Zakładzie znajdowały się również
zbiory biblioteczne Polskiego Towarzystwa Geograficznego (około 6000 wol. w 1939 roku).
Zbiory te w dużej części uległy zniszczeniu i rozproszeniu w czasie wojny, chociaż część
księgozbiorów była ukryta w mieszkaniach pracowników Zakładu, a część wywieziona do
Poznania powróciła po wojnie do Warszawy, o czym była już mowa. Ze zbioru map liczącego
przed wojną 8276 arkuszy zostało około 1000 (Leszczycki, Kondracki 1954). Całkowitemu
zniszczeniu uległ księgozbiór Zakładu Antropogeografii.
Biblioteka Instytutu Geograficznego rozpoczęła działalność w 1950 r. Składały się na
nią odbudowane zbiory Zakładu Geograficznego (6318 wol.) i 9750 arkuszy map oraz zbiory
Zakładu Antropogeografii uzyskane dzięki hojności ofiarodawców (ponad 3000 wol. książek i
czasopism oraz około 200 arkuszy map). W Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich mieściła się
również biblioteka PTG. W 1953 r. jej zbiory (ponad 18000 wol. książek i czasopism, około
22

Wykazana w 2006 roku samodzielna Katedra Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa została 2008 roku
zmieniona w zakład i włączona do Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

29

8000 map i 331 atlasów) zostały przejęte przez Instytut Geografii PAN. W 1954 r. Biblioteka
Instytutu Geograficznego UW liczyła 63160 jednostek, a Biblioteka Instytutu Geografii PAN
około 36 000. Obie biblioteki zachowywały odrębność, ale ze zrozumiałych względów blisko
współpracowały.
Podstawowym źródłem nabytków Biblioteki IG UW była szeroko rozwinięta
wymiana. W okresie 1953 – 1963 Biblioteka podwoiła liczbę książek, czasopism i atlasów,
a liczbę map zwiększyła czterokrotnie (Lipska 1995). Należy jednak zauważyć, że przyrost
zbiorów Biblioteki IGPAN był znacznie większy. Wzrost rozwoju biblioteki hamował
niedostatek powierzchni magazynowej. Mimo to, w końcu 1971 r. liczba książek i czasopism
w obu bibliotekach przekroczyła 170000 wol.
W 1977 r. po utworzeniu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w jego ramach
znalazła się biblioteka Studium Afrykanistycznego oraz Ośrodek Informacji i Dokumentacji
o Krajach Rozwijających się (około 75000 woluminów). Dwie biblioteki działały początkowo
niezależnie. Ich połączenie nastąpiło w 1992 r. Powstała w ten sposób Biblioteka i Ośrodek
Informacji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Kierownikiem został mgr
Władysław Żakowski, któremu podporządkowane były również wydawnictwa Wydziału. Na
stanowisku tym zastąpiła go w 2012 r. mgr Barbara Grzęda.
W 1979 r. powołana została Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska.
Składała się ona z połączonych bibliotek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
i Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Na początku lat 90. jej zbiory
liczyły około 450000 jednostek. W 1997 r., po przejściu Instytutu PAN na ulicę Twardą
nastąpił podział bibliotek. Status biblioteki centralnej zachowała jednostka PAN. Jej zbiory
liczyły wówczas około 300000 książek, czasopism i map (Skoczek 2002).
Zbiory Biblioteki Wydziałowej systematycznie rosły, zarówno drogą wymiany, jak
i zakupów. W 1998 r. liczba jednostek inwentarzowych ogółem (wydawnictwa zwarte,
czasopisma i zbiory specjalne) wynosiła 266645, w 2001 r. - 283553, w 2004 r. – 297267,
w 2006 r. – 304540, w 2010 r. – 310702 i w 2012 r. - 317270.
Przez cały czas istnienia Wydziału znaczną aktywność wykazywały Wydawnictwa
formalnie związane z Biblioteką. Ukazująca się w latach 1964 – 1979 seria „Prace i Studia
Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego” po utworzeniu Wydziału zmieniła
nazwę na „Prace i Studia Geograficzne”. Publikowane tomy są w większości profilowane
i przedstawiają dorobek poszczególnych kierunków badawczych uprawianych na Wydziale.
W 1984 r. uruchomiona została obcojęzyczna seria „Miscellanea Geographica”. Kolejne tomy

30

ukazywały się regularnie co dwa lata i dedykowane były kongresom i konferencjom
regionalnym Międzynarodowej Unii Geograficznej.
Wydział kontynuował również serie uruchomione w Instytucie Afrykanistycznym.
Należały do nich „Africana Bulletin” (w języku angielskim i francuskim) oraz częściowo
obcojęzyczna „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska” stanowiąca przedłużenie ukazującego się
do 1979 r. „Przeglądu Informacji o Afryce”.
W 1984 r. powstała nowa seria w języku hiszpańskim „Actas Latinoamericanas
de Varsovia”. Efektem seminariów poświęconych problematyce krajów rozwijających się
była seria „Dialogi o Trzecim Świecie” (6 tomów w latach 1984 – 1990). Instytut Krajów
Rozwijających się rozpowszechniał wyniki prowadzonych badań w serii stworzonej w 1991 r.
„Working Papers”. Kontynuowana była też

wcześniej

wspomniana seria „Atlas

współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce”. W 2004 r.
powstała seria „Asia and Pacific Studies”.
Jednak w 2011 r. Kolegium Dziekańskie podjęło decyzję o zawieszeniu części
wydawanych czasopism. Utrzymano dwie serie: „Prace i Studia Geograficzne” oraz (po
rozszerzeniu tytułu) „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”.
Powołano nowe komitety redakcyjne obu czasopism. Wydział podpisał też umowę z firmą
Versita na wydawanie „Miscellanea Geographica” w wersji elektronicznej. Podjęto decyzję
o zmianie częstotliwości jej wydawania z rocznika na kwartalnik. Powodem takich decyzji była

dążność do sprostania rygorystycznym wymaganiom oceny parametrycznej czasopism,
a także optymalizacja oferty wydawniczej na podstawie analizy cytowalności tytułów.
Wydawnictwa Wydziałowe publikują również monografie naukowe, skrypty
i podręczniki oraz różnego rodzaju informatory. W latach 1997 – 2002 siłami Wydziału
wydano 74 podręczniki i książki o charakterze naukowym oraz 18 informatorów (Skoczek
2002), od 2002 r. do połowy 2007 r. - 23 książki i 15 informatorów, a w okresie od połowy
2008 do początków 2012 – 25 książek i 2 informatory.
Usytuowanie wydziału
Wydział mieści się w Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich, początkowo razem
z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, który dopiero w styczniu
1997 r. przeprowadził się do nowej siedziby przy ulicy Twardej 51/55. Dało to możliwość
pewnej poprawy warunków pracy części osób zatrudnionych na Wydziale. Instytut Krajów
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Rozwijających się usytuowany był w budynku Wydziału Geologii na ul. Żwirki i Wigury 93,
a w 1988 r. został przeniesiony na ul. Karową 20, w pobliże Krakowskiego Przedmieścia.
Pracownicy
Liczba osób zatrudnionych na Wydziale utrzymywała się początkowo na zbliżonym
poziomie, a potem wyraźnie się obniżyła i ustabilizowała.
W 1977 r. według Z. Mikulskiego (1995) na Wydziale zatrudnione były 202 osoby,
w tym 110 prowadzących zajęcia dydaktyczne: 7 profesorów, w tym 1 zwyczajny, 13
docentów, 36 adiunktów, 11 wykładowców, 43 asystentów. W grupie nie nauczycieli
dominowali bibliotekarze (19) i pracownicy wydawnictw (4), pracownicy inżynieryjnotechniczni (42), administracyjni (14) i obsługi (16).
W 1987 r. liczba nauczycieli akademickich wynosiła 110, czyli była dokładnie taka
sama jak w momencie utworzenia Wydziału, w 1998 r. na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych zatrudnionych było 187 osób, w tym 109 nauczycieli akademickich. W grupie
tej znajdowało się 35 profesorów i doktorów habilitowanych w tym 11 profesorów
tytularnych. W 2006 r. zatrudnienie wyraźnie zmalało i wynosiło ogółem 165 osób, w tym
nauczyciele – 99 i nie nauczyciele 66. Zmniejszeniu uległa też liczba pracowników
samodzielnych (29 profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 13 profesorów
tytularnych). Zbliżony stan zatrudnienia utrzymywał się w okresie późniejszym, chociaż w
poszczególnych grupach zachodziły zmiany. W 2012 r. zatrudnienie wynosiło ogółem 164
osoby, w tym nauczyciele 105 i nie nauczyciele 59 osób. Kadra nauczająca to 27 profesorów
i doktorów habilitowanych, w tym 11 profesorów tytularnych, 50 adiunktów, 22
wykładowców i 6 asystentów. Wśród nie nauczycieli największą grupę stanowili pracownicy
administracji (19), bibliotekarze (12), obsługi (10) oraz inżynieryjno-techniczni (10).
Jak wynika z powyższych danych w latach osiemdziesiątych liczba osób
zatrudnionych na Wydziale nie ulegała większym zmianom, chociaż zmieniała się struktura
zatrudnienia. Wzrosła liczba adiunktów i profesorów. W latach dziewięćdziesiątych zaznaczył
się natomiast konsekwentny spadek zatrudnienia. Przynajmniej w części wiązał się on
z nowymi zasadami finansowania szkolnictwa wyższego i rosnącą samodzielnością
Wydziału. Od roku akademickiego 1995/1996 praktycznie zaniechano zatrudniania
asystentów, jako że nie uczestniczyli oni w algorytmicznym podziale dotacji budżetowej.
Zajęcia prowadzone przez asystentów przejęli słuchacze Studium Doktoranckiego. Wydział
prowadził politykę zatrudniania absolwentów studiów doktoranckich, zwłaszcza tych którzy
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w terminie kończyli swe prace. Dalsze ograniczenie zatrudnienie powodowane były rosnącym
niedoborem środków, którymi dysponował Wydział. Efektem tej sytuacji była racjonalizacja
zatrudnienia personelu nauczającego, zmiany programu studiów, ograniczenie zajęć
terenowych i zmniejszenie liczby specjalizacji.
Od 1990 r., czyli od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o tytule
naukowym i stopniach naukowych Rada Wydziału przeprowadziła postępowania w sprawie
nadania tytułu naukowego profesora 16 doktorom habilitowanym, w tym 11 pracownikom
Wydziału.
Kształcenie kadry
W okresie 1977 – 2012 Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
przeprowadziła 56 przewodów habilitacyjnych, w tym 38 w stosunku do pracowników
Wydziału23. Rada Wydziału nadała także stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie
geografii 182 osobom, w tym 120 pracownikom Wydziału i absolwentom studiów
doktoranckich24. Od 2003 r. obrony prac doktorskich prowadzone są przed dwoma
komisjami, których decyzje zatwierdza Rada Wydziału. Pierwsza z komisji zajmuje się
sprawami z dziedziny geografii fizycznej, druga z dziedziny geografii społecznoekonomicznej.
W roku akademickim 1989/90 reaktywowano Studium Doktoranckie istniejące
wcześniej w Instytucie Geografii. Kierownictwo Studium objęła doc. E. Kantowicz, w 1993
roku na stanowisko to powołana została prof. M. Gutry-Korycka, w 2003 roku zastąpił ją
prof. A. Lisowski, a w 2008 prof. M. Jędrusik. Powołana została również Rada Studium
Doktoranckiego. Na 4 letnie studia przyjmowane jest około 10 osób rocznie. Przeważają
absolwenci kierunków prowadzonych na Wydziale (60 – 70%) ale przyjmowani są również
reprezentanci kierunków pokrewnych. Stosunkowo liczne reprezentowani są absolwenci
Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Studenci Studiów Doktoranckich
otrzymują stypendia (obecnie poczynając od II roku studiów) i są zobowiązani do
prowadzenia zajęć dydaktycznych w niewielkim wymiarze.
Od 2003 roku uruchomione zostały zaoczne (płatne) studia doktoranckie. W 2007 r.
systemem stacjonarnym studiowało 34 doktorantów, a zaocznym 13. Spadek zainteresowania
23

Od 1962 do końca 2012 r. w obu Instytutach i na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
przeprowadzono 72 zakończone przewody habilitacyjne.
24
Od 1924 (rok, w którym ukończony został pierwszy przewód doktorski pod kierunkiem S. Lencewicza) do
końca 2012 r. r. stopień doktora w zakresie geografii uzyskało w Uniwersytecie Warszawskim 278 osób.
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zaoczną formą studiów spowodował jednak wstrzymanie naboru i ostatecznie jej likwidację
w roku 2012.
W 2010 r. ogółem studiowały 33 osoby, w tym 2 cudzoziemców ze stypendiami rządu
polskiego i 2 osoby finansowane z zagranicy, a w 2012 - 34 osoby, w tym 1 ze stypendium
rządu polskiego oraz 3 cudzoziemców finansowanych z zagranicy.
Zwraca uwagę wysoki odsetek kończących studia. Przykładowo, w grupie 43 osób,
które rozpoczęły studia w okresie 1994 – 2007 do stycznia 2007 r. ukończyło je (uzyskało
stopień doktora) 29 czyli 67%.
Kształcenie studentów
W 1992 r. z inicjatywy Wydziału utworzone zostały na Uniwersytecie Warszawskim
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Prowadzone są przez siedem wydziałów:
Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych,
Prawa i Administracji. Przez 20 lat kierownictwo tych studiów sprawowała prof.
E. Kantowicz - pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. W 2012 r. zastąpił ją
prof. Zbigniew Czarnocki z Wydziału Chemii.
Wydział uczestniczył też aktywnie w powołaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym. Centrum utworzone zostało w 1989 r. a jego Rada
Naukowa sprawuje nadzór merytoryczny nad Międzywydziałowymi Studiami Ochrony
Środowiska. Wydział uczestniczy też w prowadzeniu Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów

Matematyczno-Przyrodniczych

Międzywydziałowych

i

Indywidualnych

miał
Studiów

swój

udział

w

powołaniu

Humanistycznych

(obecnie

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne).
Wspomnieć

trzeba

również

o

inicjatywie

utworzenia

Centrum

Studiów

Latynoamerykańskich. Powstało ono w 1988 r. przy mocnym poparciu WGiSR.
Kierownictwo objął zatrudniony na Wydziale profesor A. Dembicz, główny inicjator
przedsięwzięcia.
W momencie powołania Wydziału studia geograficzne prowadzone były systemem
czteroletnim. Do systemu pięcioletniego powrócono w początku lat 80. Były to studia dzienne
i zaoczne. W roku 1984/1985 studiowało odpowiednio 364 i 107 osób. Na studiach dziennych
studenci kształcili się w 4 specjalnościach: geografia fizyczna, geografia ekonomiczna,
geografia regionalna i kartografia. W ramach geografii fizycznej i ekonomicznej istniała
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dalsza specjalizacja. Na studiach zaocznych istniały trzy specjalności nie dzielące się na
specjalizacje: geografia fizyczna, geografia ekonomiczna i geografia regionalna.
Działały też jednoroczne studia podyplomowe dla nauczycieli geografii oraz
podyplomowe Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się, stanowiące kontynuację
studiów prowadzonych w Instytucie Afrykanistycznym.
W 1990/1991 r. liczba studentów studiów dziennych wynosiła 458, zaocznych 180,
studiów podyplomowych łącznie 74, w tym 63 Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się,
a tylko 11 studia podyplomowe dla nauczycieli geografii. Proporcje te ulegały zmianom
i przykładowo, w dwa lata później z pierwszym z wymienionych kierunków studiów
podyplomowych związane było tylko 14 osób, a ze studiami nauczycielskimi 55 osób
(Soczyńska 1995).
W roku 1999/2000 utworzone zostało trzysemestralne Studium Wiedzy o Przyrodzie.
W tym samym roku uruchomione zostały dwuletnie zaoczne uzupełniające studia
magisterskie z geografii fizycznej ukierunkowane na ochronę środowiska i z geografii
ekonomicznej ukierunkowane na geografię turyzmu. Były one przeznaczone dla absolwentów
studiów licencjackich innych kierunków studiów.
W 2000/2001 r. wprowadzono system dwustopniowy na studiach dziennych
i wieczorowych – 3-letnie studia zawodowe licencjackie i 2-letnie uzupełniające studia
magisterskie.
Liczba studentów szybko rosła. Był to efekt zróżnicowania oferty dydaktycznej oraz
rozszerzenia limitów przyjęć. W roku 1996/1997 na Wydziale studiowało 829 osób,
a w 200/2001 – 1341 (Skoczek 2002).
W roku 2004/2005 uruchomiony został drugi kierunek studiów – gospodarka
przestrzenna. Na kierunku tym utworzono:
- trzyletnie dzienne studia zawodowe – licencjackie,
- trzyletnie zaoczne studia zawodowe – licencjackie,
- dwuletnie magisterskie studia uzupełniające dzienne, a od 2005 r. również zaoczne.
Po tych zmianach na Wydziale prowadzone były studia geograficzne i z gospodarki
przestrzennej, w obu przypadkach na poziomie licencjackim i magisterskim oraz w systemie
stacjonarnym i niestacjonarnym. Pierwsze dyplomy licencjackie na kierunku geografia
wydano w 2003 r., a na kierunku gospodarka przestrzenna w 2007 r.
Na studiach magisterskich na kierunku geografia zainteresowani mieli do wyboru
6 specjalności: z geografii fizycznej (ze specjalizacjami: „Geoekologia i kształtowanie
krajobrazu”, „Geomorfologia z elementami sedymentologii”, „Hydrologia i gospodarka
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wodna”, „Klimatologia i ochrona atmosfery”), geografii ekonomicznej (ze specjalizacjami:
„Geografia społeczno-ekonomiczna”, „Geografia turyzmu”, „Geografia krajów rozwijających
się”), geografii regionalnej, kartografii, geoinformatyki (teledetekcji) oraz dydaktyki
geografii. Ostatnia z wymienionych, w związku z małym zainteresowaniem, została
zawieszona w 2012 roku.
Na kierunku gospodarka przestrzenna w 2004 roku utworzono 2 specjalności:
„Gospodarka przestrzenna krajów rozwijających się w dobie globalizacji” i „Rozwój
regionalny i gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej”. Nazwy specjalności ulegały
zmianom i obecnie pierwsza z nich brzmi „Urbanistyka i regionalistyka”, a druga
„Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego”.
W latach 2004/2005 – 2007/2008 studenci obu kierunków mieli możliwość
poszerzenia wiedzy na rocznym kursie „Przyrodniczy potencjał przestrzeni”.
Od roku 2012/2013 na studiach licencjackich zostały wprowadzone nowe programy
studiów. Istotnej zmianie uległ zwłaszcza program studiów geograficznych, gdzie
wprowadzono trzy specjalności: „Geografia fizyczna stosowana”, „Geografia społecznoekonomiczna stosowana” oraz „Geoinformatyka”.
Obok istniejących studiów podyplomowych w 2006 r. uruchomiono studia „Rozwój
w dobie globalizacji”. Okresowo prowadzono też inne studia podyplomowe, m.in. w zakresie
geografii, technik informacyjno-komputerowych i języka obcego oraz zakresie nauczania
geografii i przyrody połączonych z edukacją regionalną i samorządową.

Niestety, od 2006 roku odnotowano spadek liczby kandydatów na studia, zwłaszcza
płatne. W celu przeciwdziałania tej tendencji podjęto różnorakie działania. Najważniejszymi
było rozszerzenie puli przedmiotów szkolnych uwzględnianych przy rekrutacji na studia oraz
ujednolicenie zasad rekrutacji na oba kierunki prowadzone na Wydziale. Posunięciom tym
oraz intensywnej i różnorodnej działalności promującej Wydział można zawdzięczać
utrzymanie ogólnej liczby studentów na poziomie około 1000 (patrz tabela 1).
Tab. 1. Liczba studentów WGiSR UW w latach 2005/2006 – 2012/2013
według stanu na 30 listopada w poszczególnych latach
Rok I stopień II stopień Razem
2005/2006 611 484 1095
2006/2007 638 509 1147
2007/2008 619 493 1112
2008/2009 536 462 998
2009/2010 501 447 948
2010/2011 543 402 945
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2011/2012 641 352 993
2012/2013 665 403 1068

W okresie 35 lat istnienia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (do końca 2012
roku) wydano ogółem 4061 dyplomów magisterskich, w tym absolwentom stacjonarnych
studiów geograficznych – 2549, absolwentom niestacjonarnych studiów geograficznych –
1090,

studentom

Międzywydziałowych

Indywidualnych

Studiów

Matematyczno-

Przyrodniczych - 88 (w tym 2 w zakresie gospodarki przestrzennej) i absolwentom studiów
z gospodarki przestrzennej – 334.
W odniesieniu do dyplomów ukończenia studiów licencjackich sprawa wygląda
następująco: geografia – 744, gospodarka przestrzenna – 391, MISMaP - 13 (7 w zakresie
geografii, 6 w zakresie gospodarki przestrzennej)25.
W latach 2002 i 2008 Wydział otrzymał certyfikat jakości kształcenia Uniwersyteckiej
Komisji Akredytacyjnej w zakresie geografii, a w latach 2003 i 2009 r. Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dotyczący studiów geograficznych i w 2011 dotyczący studiów z gospodarki
przestrzennej.
Studenckie Koła Naukowe
Na podkreślenie zasługuje tradycyjnie duża aktywność Koła Naukowego Studentów
Geografii. Powstało ono, jak pisze J. Kondracki (1995), jako Koło Geografów Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego w 1922 r., chociaż faktycznie wcześniej, bo od 1920 działało
jako sekcja Koła Przyrodników. Liczyło na początku 15 członków (Garlicki A. – red. 1982).
Pierwszą publikacją koła było „Jeziorko Czerniakowskie” autorstwa R. Gumińskiego,
M. Jasińskiej i R. Kobendzy, wydane w serii prac wykonanych w Zakładzie Geograficznym
UW w 1925 r. Koło było również organizatorem wspominanych wcześniej wycieczek do
Jugosławii i na Słowację.
Koło reaktywowało swoją działalność bezpośrednio po wojnie jako Koło Geografów
i Geologów Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W 1947 r. Senat Uniwersytetu
25

Od początku istnienia studiów geograficznych w Uniwersytecie Warszawskim wydano 5101 dyplomów
ukończenia studiów magisterskich w zakresie geografii i 336 dyplomy ukończenia studiów magisterskich w
zakresie gospodarki przestrzennej. W okresie 2003 – 2012 wydano również 1148 dyplomów licencjackich, w
tym z geografii 751 i z gospodarki przestrzennej 397.
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zalegalizował działalność koła i zatwierdził jego statut (Musiał 1974). Koło początkowo
zajmowało się różnymi formami pomocy dla studentów (przygotowanie do egzaminów,
nauka języków obcych, zakup map i skryptów). Zorganizowano też kilka wycieczek.
Przykładowo w 1947 r. odbyły się wycieczki na Pojezierze Mazurskie, do Łeby i Lęborka
oraz do Puław i Kazimierza, a w 1948 r. do Szczytna, w Góry Świętokrzyskie i w Sudety,
a także do Wrocławia na Wystawę Ziem Odzyskanych. Kilka wycieczek naukowych, głównie
ukierunkowanych geologicznie, odbyło się również w latach 1949 i 1950. Koło korzystało
w tym okresie z bezpośredniego wsparcia Ministerstwa Oświaty. W roku 1950/51 w związku
ze zmianami organizacyjnymi studiów geograficznych w działalności koła nastąpiła przerwa.
Kolejne

nasilenie

działalności

koła

wiązało

się

z

utworzeniem

Instytutu

Geograficznego w latach 50. W początku 1952 r. wybrany został nowy zarząd. Przyjęto też
nową, do dziś używaną nazwę - Koło Naukowe Studentów Geografii (KNSG). Opiekunem
naukowym koła był wtedy mgr L. Ratajski, a działalność skupiała się na organizacji
wycieczek studenckich, również kursowych. W 1960 r. wszedł w życie zmieniony statut.
Kolejna nowelizacja statutu miała miejsce w 1997 r. Jak pisze Musiał (1974) działalność koła
charakteryzowała duża różnorodność form pracy. Początkowo prowadzona była w kilku
sekcjach tematycznych. Miała ona często wyraźnie naukowy charakter. Studenci prowadzili
badania i obserwacje, jak na przykład zimowe obserwacje meteorologiczne w Bieszczadach,
pomiary temperatury i wilgotności jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej, badania
klimatyczne, hydrologiczne, geomorfologiczne w Tatrach. Ważny kierunek prac koła
stanowiły pomiary batymetryczne jezior prowadzone w okresie pokrywy lodowej.
Przedstawiciele koła uczestniczyli w pomiarach jeziora Bełdan. Gołdopiwo, Śniardwy,
Kisajno, Orzysz, Łuknajno, Tuchlin oraz kilku jezior w starorzeczach w okolicach Warszawy.
Z czasem działalność zdominowały wycieczki i obozy naukowe organizowane w kraju i
za granicą. W okresie 1958 – 1986 koło zorganizowało 24 wyprawy zagraniczne i prawie 100
wycieczek i obozów naukowych w kraju. Na szczególne podkreślenie zasługują cztery
wyjazdy badawcze do Bułgarii (lata 1968 – 1971) i kilka wypraw studenckich na Spitsbergen
(lata 1978 – 1985)26.
Również w okresie istnienia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych działalność
KNSG cechowała różnorodność działań. Z reguły wykraczały one poza zapisany w statucie
cel działalność koła, którym jest rozwijanie wśród studentów zainteresowań naukowo-

26

P. Piszczek - Sprawozdanie Prezesa KNSG 1986 r. – maszynopis.
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badawczych, integracja środowiska studenckiego, popularyzacja krajoznawstwa i turystyki
(Kałuski 2002).
W latach 80. i 90. najbardziej popularną formą aktywności Koła stały się wyprawy,
często w tereny odległe i trudno dostępne. S. Kałuski (2002) wspomina o wyprawach na
Spitsbergen, Ziemię Ognistą, do Afryki Zachodniej, na Kamczatkę, w australijskie Góry
Błękitne i na Alaskę, a także o badaniach prowadzonych przez studentów w Rodopach
Zachodnich w 1982 r. i na pograniczu Zairu i Ugandy w 1987 r. Efektem niektórych wypraw
były opracowania książkowe. W ostatnich latach liczba projektów badawczych realizowanych
przez członków gwałtownie wzrosła. Najczęściej dotyczą one terenów położonych poza
granicami Polski. Przykładowo w latach 2010 i 2011 wielokierunkowe badania prowadzone
były na terenie Maroka, Libanu, Indii i Nepalu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Tadżykistanu i Malezji. Organizowane są również konkursy fotograficzne i wyjazdy
integracyjne dla studentów I roku. Przez kilka lat Koło wydawało bogato ilustrowaną
„Geozetę”. Od 2010 r. ukazuje się pismo studentów Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych „Geoprzegląd”. Od 30 lat jesienią odbywają się sesje naukowe prezentujące
osiągnięcia Koła. Jubileuszowa sesja odbyła się w 2012 jak zwykle w Murzynowie.
W przeszłości opiekunowie Koła zmieniali się często, chociaż np. przez okres 1946 –
1950 kuratorem koła był prof. S.Z. Różycki, a w końcu lat 60. funkcję opiekuna koła przez
kilka lat sprawowała prof. C. Radłowska. W latach istnienia Wydziału kołem przez rok
opiekował się dr K. Olszewski, od 1978 do 1987 dr Andrzej Musiał, od 1988 do 2007 dr hab.
S. Kałuski, a następnie dr M. Lenartowicz.
W 1987 r. z inicjatywy członków Kola Naukowego Studentów Geografii UW oraz
przedstawicieli studentów uniwersytetów w Barcelonie, Wiedniu i Utrechcie powstało
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Geografii i Młodych Geografów (European
Geography Association - EGEA). Celem jest wymiana wiedzy i informacji poprzez
organizację kongresów i seminariów oraz promocja wymiany studentów pomiędzy
zrzeszonymi ośrodkami. Studenci geografii Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczą
w działalność EGEA bardzo aktywnie. Brali czynny udział w większości spotkań,
organizowali też kilka dużych kongresów, wśród nich założycielski w Zaborowie w 1989 r.
oraz kongresy w Bocheńcu w 2000 r., w Dusznikach Zdroju w 2001, w Krakowie w 2003
i w Jastrzębiej Górze w 2009. EGEA uzyskała również prawa do organizacji kongresu rocznego
w 2013 r.

W latach dziewięćdziesiątych, również z inicjatywy koła, powstało stowarzyszenie
młodych absolwentów Wydziału PANGEA (Skoczek 2002).
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W 2004 r. powstało Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM. Gromadzi
ono studentów interesujących się planowaniem miasta. Koło zorganizowało warsztaty
rysunkowe połączone ze szkołą rysunku i malarstwa Lineare. Członkowie koła uczestniczyli
też w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ursusa oraz
zorganizowali cykl seminariów tematycznych. Koło wydaje kwartalnik „Patio”. Opiekę nad
kołem sprawuje dr Maciej Lasocki.
W 2009 r. rozpoczęło działalność Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji. Była
to

wspólna

inicjatywa

Międzywydziałowych

studentów

Studiów

Wydziału

Ochrony

Geografii

Środowiska

i
oraz

Studiów

Regionalnych,

Międzywydziałowych

Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Koło rozpoczęło realizację kilku
projektów badawczych w Polsce (m.in. badania roślinności w Karkonoszach) oraz
w Kanadzie, a także prowadzi analizę zniszczeń roślinności przez falę tsunami w Japonii
z wykorzystaniem obrazów satelity Landsat TM. Do osiągnięć Koła należy również
sporządzenie cyfrowej mapy Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego. Koło jest też

współorganizatorem powtarzanego co roku dnia GIS.
Z inicjatywy studentów od 2003 roku obchodzone są w końcu roku akademickiego,
w maju lub czerwcu, dni Wydziału. Obejmują one studencką sesje naukową, uroczyste
pożegnanie absolwentów połączone z wręczeniem listów absolutoryjnych i bal geografa.
Z uroczystością tą związana jest ostatnio również ceremonia wręczania Medali Jerzego
Kondrackiego.
Badania naukowe
Przy

rozpatrywaniu

osiągnięć

naukowych

Wydziału

Geografii

i

Studiów

Regionalnych zwraca uwagę przede wszystkim rozległość i wielokierunkowość tematyki
badawczej, co znajduje swoje odbicie w zróżnicowaniu kierunków kształcenia. Specyfika ta
przynajmniej w części wiąże się z faktem zatrudnienia na Wydziale specjalistów
reprezentujących nie tylko nauki geograficzne. Sytuacja taka sprzyjała podejmowaniu
interdyscyplinarnych studiów regionalnych, co wyróżnia Wydział w stosunku do innych
jednostek geograficznych w naszym kraju.
W początkowym okresie prowadzone badania dotyczyły przede wszystkim (Richling
1995):
struktury i dynamiki zmian środowiska przyrodniczego,
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antropogenicznych

zmian

środowiska

przyrodniczego

i

wpływu

przyrody

na działalność człowieka,
przestrzennego zróżnicowania sytuacji społecznych,
tematu „Rozwój regionalny – rozwój lokalny – samorząd terytorialny”,
społeczno-środowiskowych uwarunkowań rozwoju krajów Trzeciego Świata,
w wykorzystania technik fotointerpretacyjnych i teledetekcyjnych w badaniach
geograficznych, metodyki nauczania geografii.
W latach 80. i 90. ub. wieku Wydział uczestniczył w realizacji centralnych
i resortowych programów badawczych. Przykładowo: w roku 1987 pracownicy WGiSR brali
udział w badaniach związanych z 8 centralnymi i 3 resortowymi programami, a w 1990 z 14
centralnymi i 4 resortowymi. Na uwagę zasługuje fakt ulokowania na Wydziale koordynacji
pierwszego stopnia tematu CPBP 09.08 „Rozwój regionalny – rozwój lokalny – samorząd
terytorialny”. Kierownictwo sprawował prof. dr hab. A. Kukliński, a wyniki badań zostały
opublikowane w kilkudziesięciu tomach serii o tytule zbieżnym z nazwą tematu.
W połowie lat 90., po zmianie systemu finansowania nauki, badania prowadzone
w ramach tzw. działalności statutowej koncentrowały się na (Skoczek 2002):
1. naturalnych i antropogenicznych zmianach środowiska przyrodniczego,
2. przeobrażeniach przestrzennych struktur społeczno-gospodarczych w Polsce
i innych krajach Europy,
3. przemianach środowiskowych i społeczno-gospodarczych w krajach Azji, Afryki
i Ameryki Łacińskiej,
4. metodyce i metodologii badań geograficznych.
Obok wymienionych prowadzone były, finansowane z osobnego źródła, tzw. badania
własne, w tym prace doktorskie i habilitacyjne oraz tematy finansowane bezpośrednio przez
Komitet Badań Naukowych, później przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Narodowe Centrum Nauki. Pierwsze tematy finansowane w ten sposób pojawiły się na
Wydziale w początku lat 90. Liczba grantów i wysokości przyznanych sum zmieniały się w
poszczególnych latach. Przykładowo w latach 1991 – 2001 tylko Instytut Nauk
Fizycznogeograficznych realizował 15 grantów i otrzymał 3 granty aparaturowe, natomiast w
okresie 2001 – 2007 pracownicy całego Wydziału prowadzili badania w ramach 23 grantów.
Wydział otrzymał również 3 granty na zakup aparatury i na inwestycje. W okresie 2008 –
2012 realizowano 17 grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
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Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki, 2 finansowane z funduszy strukturalnych i
4 z Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
Stosunkowo duży udział w badaniach Wydziału stanowiły tematy zespołowe. Było to
skutkiem upowszechnienia się kierunku krajobrazowego w geografii fizycznej oraz, jak
wspomniano, wynikało z rozwoju badań regionalnych prowadzonych głównie w Instytucie
Krajów Rozwijających się. Badania zespołowe wiązały się też udziałem w tematach
finansowanych z zagranicy i realizowanych w ramach programów centralnych i resortowych
oraz grantów krajowych.
Według M. Skoczek (2002) geograficzny ośrodek na Uniwersytecie Warszawskim
wyróżniał się w kraju badaniami w dziedzinie:
ekologii krajobrazu,
modelowania procesów hydrologicznych,
współczesnych procesów morfodynamicznych w różnych typach środowiska
przyrodniczego (m. in. pustynnym i peryglacjalnym),
historii myśli geograficznej w odniesieniu do geografii człowieka,
relacji „człowiek – środowisko” w różnych obszarach świata,
studiów porównawczych nad czynnikami rozwoju w różnych obszarach świata,
zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, Ameryce i Azji,
metodologii i metodyki kartografii tematycznej,
zastosowania teledetekcji w studiach nad antropogenicznymi zmianami środowiska
przyrodniczego.
O publikacjach wspominano wcześniej przy okazji omawiania Wydawnictw. Były to
jednak tylko prace publikowane na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Całkowity
dorobek publikacyjny pracowników wydziału to kilkaset pozycji w roku. Zwraca uwagę duży
udział publikacji obcojęzycznych, a także znaczna liczba podręczników akademickich.
Głównie kierunki badań poszczególnych jednostek Wydziału wyglądają następująco:
Badania Instytutu Geografii Fizycznej odnoszą się do struktury i dynamiki
środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim jego zmian zachodzących w przeszłości
i współcześnie.

Prowadzone

są

w

aspekcie

geomorfologicznym

przy

szerokim

wykorzystaniu metod sedymentologicznych i dotyczą przemian rzeźby powierzchni terenu
w różnych strefach morfogenetycznych oraz współczesnej morfogenezy i jej uwarunkowań,
a także wpływu człowieka na rzeźbę i procesy rzeźbotwórcze, w aspekcie hydrologicznoklimatycznym z zastosowaniem modelowania matematycznego oraz analizy cykliczności
zmian. Prowadzone są prace dotyczące oceny składowych bilansu wodnego w zlewni,
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wpływu działalności antropogenicznej na zmiany procesów hydrologicznych, planowania
i gospodarowania wodą, ochrony zasobów wodnych oraz prognozowanie procesów
hydrologicznych, a także analizy zmian klimatu, wpływu czynników geograficznych na
klimat, klimatu miasta i bioklimatu, roli cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu klimatu
i prognozowaniu długookresowych zmian klimatu. Prace prowadzone są także w aspekcie
geoekologicznym

przy

wykorzystaniu

systemowego

podejścia

do

krajobrazu

i z zastosowaniem metod geochemii krajobrazu. Są one ukierunkowane na analizę struktury
i funkcjonowania

krajobrazu,

badanie

zależności

pomiędzy

elementami

systemu

przyrodniczego, ocenę potencjału tych systemów oraz planowanie, ochronę i kształtowanie
krajobrazu.
W Instytucie Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prowadzone badania dotyczą metodologii i historii geografii społeczno-ekonomicznej oraz
struktur społeczno-ekonomicznych w okresie transformacji w Polsce i w innych krajach
europejskich. Badania obejmują: przemiany struktury przestrzennej i społecznej miast,
procesy suburbanizacji, strukturę usług i przemysłu, zarządzanie obszarami metropolitalnymi,
promocji miast i informacji miejskiej, planowanie przestrzenne, mechanizmy polityki lokalnej
i regionalnej, samorząd terytorialny, czynniki determinujące rozwój ekonomiczny,
atrakcyjność inwestycyjną, uwarunkowania i konsekwencje rozwoju turystyki i rekreacji,
kształtowanie zagospodarowania rekreacyjnego.
W Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych prowadzi się badania nad
współczesnymi

przemianami

społeczno-ekonomicznymi

w

perspektywie

globalnej,

regionalnej i lokalnej oraz nad społeczno-środowiskowymi uwarunkowaniami przemian
w krajach Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji, a przede wszystkim nad czynnikami i barierami
rozwoju (geografia rozwoju) ze szczególnym uwzględnieniem terenów rolniczych,
konfliktami etnicznymi, procesami pustynnienia, rolą turystyki w rozwoju lokalnym,
przekształceniami przestrzeni turystycznej, zjawiskami migracji i depopulacji. Badania
dotyczą również struktury funkcjonalnej miast i wybranych regionów, planowania i rozwoju
regionalnego, a także relacji „człowiek - środowisko” w różnych regionach świata.
Badania prowadzone w Zakładzie Geoinformatyki i Teledetekcji odnoszą się do
wykorzystania technik teledetekcyjnych w studiach nad środowiskiem, zarówno w aspekcie
przyrodniczym, jak i społeczno-ekonomicznym. Prace dotyczą analizy zmian środowiska
życia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jego zanieczyszczenia i ochrony,
prezentacji kartograficznej w badaniach struktury i monitoringu środowiska oraz rozwoju
i upowszechnienia nowych metod badawczych.
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Zakład Kartografii w swych pracach badawczych koncentruje się na problematyce
generalizacji danych i kartograficznych metodach prezentacji oraz na wykorzystaniu map
w badaniach geograficznych. W Katedrze rozwijany jest również nurt kartografii
komputerowej i prowadzone są prace w dziedzinie teorii kartografii, historii kartografii,
systemów informacji geograficznej.
Prace badawcze Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej (w przeszłości
Pracowni Edukacji Komputerowej) mają na celu rozwój metodyki sporządzania map
numerycznych oraz dotyczą struktury i sposobów prezentacji baz danych. Pracownia zajmuje
się również mapami internetowymi oraz problematyką społeczeństwa informacyjnego.
W Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie koło Płocka prowadzone
są pomiary i badania meteorologiczne, hydrologiczne i geochemiczne oraz prace z zakresu
geomorfologii i geoekologii, a także badania nad przeszłością tych terenów i tożsamością
kulturową mieszkańców Mazowsza.
Na Wydziale prowadzone były również prace z dziedziny dydaktyki geografii
i w przeszłości istniał Zakład/Katedra Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa. Dotyczyły
one standardów kształcenia, metod kształcenia w tym metod przekazu i percepcji wiedzy
geograficznej, ewaluacji programów, minimów programowych i metodyki szkolnych badań
terenowych.
Współpraca z zagranicą
Według opracowania A. Lisowskiego (2002) Wydział utrzymywał żywą współpracę
z następującymi uniwersytetami: Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa, Karola w Pradze,
Autonomicznym Stanu Meksyk w Toluce, Lwowskim im. I. Franki, Paul Valery Montpellier
III, Sofijskim, Ankarskim, Castilla – La Mancha, Narodowym Comahue w Neuquen.
Z niektórymi z wymienionych uczelni współpraca ma długie tradycje. W 2007 r., w trakcie
XVI Sympozjum Polsko-Meksykańskiego, świętowano 30 lecie bliskich kontaktów
z Uniwersytetem w Toluce. Również od kilkudziesięciu lat istnieje współpraca z Moskwą,
Sofią i Montpellier. W ramach współpracy z ostatnio wspomnianym uniwersytetem powstał
zespół Languedoc-Mazowsze, który w okresie 1982 - 1995 prowadził wspólne badania
dotyczące rozwoju regionalnego, waloryzacji przestrzeni i obszarów przygranicznych.
Pracownicy

Wydziału

brali

udział

również

w

wielu

innych

programach

międzynarodowych, wśród których przykładowo wymienić można współpracę naukową
krajów b. RWPG, Międzynarodowy Program Hydrologiczny UNESCO, International
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Geosphere Biosphere Programme – GLOBAL CHANGE oraz ramowe programy Unii
Europejskiej: m.in. URBS PANDENS (Urban Sprawl: European Patterns, Environmental
Degradation and Sustainability); Governance for Sustainability; Challenges of SocioEconomic Cohesion in the Enlarged European Union; High-level Training in Hyperspectral
Imaging.

Kilku

pracowników

było

lub

jest

członkami

kolegiów

redakcyjnych

międzynarodowych czasopism geograficznych.
Przy uwzględnieniu indywidualnych wizyt, wspólnych badań i udziału w realizacji
zespołowych projektów współpraca międzynarodowa Wydziału dotyczy bardzo wielu
instytucji naukowych zarówno w Europie (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Belgia,
Holandia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja,
Cypr, Czarnogóra, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Rosja, Ukraina), jak i w Ameryce
Północnej i Południowej (Stany Zjednoczone, Kanada, Kuba, Meksyk, Ekwador, Peru,
Brazylia, Argentyna, Chile, Kolumbia), a także w Afryce (Egipt, Etiopia, Tunezja, Maroko,
Republika Południowej Afryki, Tanzania, Nigeria, Angola) i w Azji (Turcja, Jemen,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Chiny, Tajlandia).
W ostatnich latach współpraca międzynarodowa w coraz większym stopniu przyjmuje
charakter indywidualnych kontaktów i jest finansowana z budżetu zainteresowanych
jednostek. Decyzje o kierunkach i formach współpracy są zdecentralizowane. W efekcie
maleje liczba dominujących w przeszłości wyjazdów na konferencje, a rośnie ilość pobytów
za granicą w celu prowadzenia badań i pozyskiwania materiałów.
Wciąż wyraźna jest przewaga wyjazdów pracowników Wydziału nad przyjazdami
gości z zagranicy. Obserwuje się wzrostową tendencję liczby wyjazdów pracowników
Wydziału.

W finansowaniu wyjazdów wzrasta udział grantów i programów takich jak Erasmus czy
„Nowoczesny Uniwersytet” (m.in. wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Czech, Niemiec). Znaczna
część wyjazdów jest finansowana przez pracowników z ich własnych środków.
W odniesieniu do programu Erasmus w początku 2013 roku Wydział miał podpisane
umowy z 17 uniwersytetami.

Ważną formą współpracy z zagranicą są organizowane w Polsce konferencje
z udziałem uczestników z innych krajów. Wprawdzie w ostatnich kilku latach liczba takich
spotkań uległa zmniejszeniu, warto jednak podkreślić, że w okresie 1977 – 2007 odbyło się
137 konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez pracowników Wydziału.
Do

bardziej

znaczących

należały

m.in.:

sympozjum

„Przestrzeń

w

kulturze

latynoamerykańskiej a interpretacje historii lokalnej” w ramach 50. Międzynarodowego
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Kongresu Amerykanistów w 2000 r., 4th Workshop of Imaging Spectroscopy - 2005 r.,
„Cities in City Regions” konferencja współorganizowana przez European Urban Research
Association w 2006 r., sesja „Local but global changes in contemporary desert” w ramach II
Kongresu Badań nad Bliskim Wschodem - 2006 r., „Afryka i Świat w XXI w. – perspektywy
rozwoju” – 2007 r. oraz dwie konferencje współorganizowane przez Polską Asocjację
Ekologii Krajobrazu: „Landscape classification. Theory and practice” – 2007 r. i "Four
Dimenssions of the Landscape" w 2011 r. oraz trzy konferencje poświęcone problematyce
przestrzeni miejskiej: „Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej” w 2006 r.,
„Wartościowanie

współczesnej

przestrzeni

miejskiej”

w

2009

r.,

„Kształtowanie

współczesnej przestrzeni miejskiej” w 2012 r.
Pracownicy Wydziału byli lub są aktywnymi członkami Międzynarodowej Unii
Geograficznej, Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Narodowego Komitetu
Międzynarodowej

Asocjacji

Kartograficznej,

Europejskiego

Stowarzyszenia

Badań

Miejskich, Europejskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Teledetekcji, Europejskiej Rady
Badań Społecznych Ameryki Łacińskiej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk
Hydrologicznych.
Do ważnych dla Wydziału wydarzeń należały uroczystości związane z nadaniem
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego prof. Konstantinowi A.
Saliszczewowi (1979 r.), prof. Raulowi Prebischowi (1986 r.), prof. Stanisławowi
Leszczyckiemu (1987 r.) i Arcybiskupowi Desmondowi Tutu (2003 r.), a także ceremonia
odnowienia doktoratu prof. Jerzemu Kondrackiemu (1988 r.).
W 1999 r. dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego Kondrackiego został ustanowiony
medal Jego imienia za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego. Jest on przyznawany osobom lub (rzadziej) instytucjom zasłużonym dla
działalności i rozwoju Wydziału i nauki polskiej. Wnioski są opiniowane przez kapitułę
powoływaną spośród profesorów tytularnych. Decyzję podejmuje Rada Wydziału
w głosowaniu tajnym. Do 2012 r. włącznie przyznano 37 medali (załącznik 3).
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Załącznik 1

PRACE WYKONANE W ZAKŁADZIE GEOGRAFICZNYM UW
(Kondracki 1995)

1. S. Lencewicz, 1922, Wydmy śródlądowe Polski, Odb. z Przegl. Geogr., 2:12-59.
2. S. Lencewicz, 1924, O tak zwanym zastoisku toruńskim, M. Chelińska Przyczynki do
orometrii Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, B. Zaborski Utwory lodowcowe okolic
Latowicza, Odb. z Przegl. Geogr,. 4:99-131.
3. R. Gumiński, M. Jasińska, R. Kobendza, 1925, Jeziorko Czerniakowskie. Studium
geograficzne, Nakładem Koła Geografów SUW.
4. H. Gawlikowska, 1925, Rozmieszczenie i statystyka jezior wileńskich, Odb. z Archiwum
Rybactwa Polskiego, 1:3-42.
5. S. Lencewicz, 1926, Badania jeziorne w Polsce, Odb. z Przegl. Geogr., 5:1-70.
6. Notatki tymczasowe. 1926, B. Zaborski O zjawiskach podobnych do krasowych w lessach,
B. Zaborski O dyluwium zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, B. Zaborski O utworach
ostatniego zlodowacenia między Wisłą a Bugiem, J. Kaczorowska Puszcza Kampinoska, S.
Lencewicz Różnice morfologiczne pomiędzy Polską środkową a zachodnią, S. Lencewicz
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Załącznik 2

ZESPOŁY DZIEKAŃSKIE
NA WYDZIALE GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UW
(według M. Skoczek 2002 z uzupełnieniami )

1977 – 1981 – dziekan - prof. Z. Mikulski oraz pełniący funkcję prodziekanów: doc.
W. Kusiński (sprawy ogólne), doc. S. Otok (sprawy studenckie), prof. B. Winid (badania
naukowe i współpraca z zagranicą)
1981 – 1984 – dziekan - doc. B. Dumanowski oraz doc. W. Kusiński (sprawy
osobowe), dr Maksymilian Skotnicki (współpraca z zagranicą), doc. W. Grygorenko (sprawy
studenckie);
1984 – 1987 – dziekan doc. A. Richling i doc. A. Krzymowska-Kostrowicka (sprawy
osobowe), doc. Stanisław Komorowski (współpraca z zagranicą), prof. W. Grygorenko
(sprawy studenckie);
1987 – 1990 – dziekan - prof. A. Richling oraz doc. M. Stopa-Boryczka (sprawy
osobowe), prof. S. Otok (współpraca z zagranicą), doc. F. Plit (sprawy studenckie);
1990 – 1993 – dziekan - prof. U. Soczyńska i prof. M. Stopa-Boryczka (sprawy
osobowe), dr hab. F. Plit prof. UW (badania naukowe i współpraca z zagranicą), dr hab. A.
Bonasewicz prof. UW (sprawy studenckie);
1993 – 1996 – dziekan - prof. A. Richling i dr hab. M. Skoczek prof. UW (sprawy
osobowe), dr M. Skotnicki (sprawy finansowe, badania naukowe i współpraca z zagranicą), dr
hab. A. Bonasewicz prof. UW (sprawy studenckie);
1996 – 1999 – dziekan - prof. A. Richling oraz dr hab. M. Skoczek prof. UW (sprawy
osobowe), dr M. Skotnicki (sprawy finansowe, badania n naukowe i współpraca z zagranicą),
dr Krzysztof Olszewski (sprawy studenckie);
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1999 – 2002 – dziekan - dr hab. M. Skoczek prof. UW i dr hab. A. Lisowski (sprawy
osobowe i współpraca z zagranicą), dr A. Magnuszewski (finanse i badania naukowe), dr K.
Olszewski (sprawy studenckie);
2002 – 2005 – dziekan prof. A. Richling i dr hab. M. Jędrusik (sprawy osobowe i
współpraca z zagranicą), dr A. Magnuszewski (finanse i badania naukowe), dr Maria KorotajKokoszczyńska (sprawy studenckie);
2005 – 2008 – dziekan prof. A. Richling i prof. M. Jędrusik (sprawy osobowe i
współpraca z zagranicą), prof. S. Kałuski (finanse i badania naukowe), dr Maria KorotajKokoszczyńska (sprawy studenckie);
2008 - 2012 - dziekan – prof. A. Lisowski i prof. F. Plit (sprawy osobowe, współpraca
z zagranicą), prof. A. Magnuszewski (finanse i badania naukowe) , dr B. Kicińska (sprawy
studenckie);
2012 – 2016 - dziekan – prof. A. Lisowski i dr hab. W. Solarz (sprawy osobowe i
współpraca z zagranicą), prof. A. Magnuszewski (finanse i badania naukowe), dr B. Kicińska
(sprawy studenckie);
Załącznik 3

WYKAZ OSÓB ODZNACZONYCH MEDALEM
IMIENIA JERZEGO KONDRACKIEGO
Rok 2000 –prof. Olivier Bałabanian, prof. dr hab. Wiktor Grygorenko, prof. Suzane
Savey,
Rok 2001- prof. N. S. Kasimow, prof. dr hab. Andrzej S. Kostrowicki, prof. dr hab.
Andrzej Kostrzewski, prof. dr hab. Stanisław Liszewski, prof. dr hab. Zdzisław Mikulski,
prof. dr hab. Urszula Soczyńska, prof. dr hab. Maria Stopa-Boryczka,
Rok 2002 - prof. dr hab. Alicja Krzymowska-Kostrowicka, prof. dr Janusz Paszyński,
dr Maksymilian Skotnicki,
Rok 2005 – dr hab. Andrzej Bonasewicz prof. UW, prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz,
prof. dr Wilhelm Brinkmann, prof. dr hab. Florian Plit, prof. dr hab. Piotr Węgleński,
Rok 2006 – prof. dr hab. Jan Łoboda, dr Bogumił Wicik,
Rok 2007 – prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki, prof. dr hab. Antoni Jackowski, prof. dr
hab. Andrzej Richling.
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Rok 2008 - prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka, prof. dr hab. Andrzej Lisowski,
prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło,
Rok 2009 - prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski, prof. dr hab. Teresa KozłowskaSzczęsna, dr hab. Maria Skoczek, prof. UW,
Rok 2010 - prof. Eduardo Gasca Pliego,
Rok 2011 - prof. dr hab. Marian Harasimiuk, prof. dr hab. Wiesław Maik, prof. dr hab.
Jan R. Olędzki,
Rok 2012 - prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Ewelina Kartowicz, dr
Witold Lenart.
Medal otrzymał również Wydział Geografii Autonomicznego Uniwersytetu Stanu
Meksyk (UAEM) w Toluce (w 2001 r.).

Ilustracje:
Fot. 1. Stanisław Lencewicz (1889 – 1944)
Fot. 2. Bogdan Zaborski (1901 -1985)
Fot. 3. Stanisław Leszczycki (1907 – 1996)
Fot. 4. Pałac Uruskich-Czetwertyńskich (fot. H. Kowalski)
Fot. 5. Jerzy Kondracki (1908 – 1998)
Fot. 6. Jubileusz prof. J. Kondrackiego – 1968 r. Od lewej: generał Teodor Naumienko - szef
Służby Topograficznej Wojska Polskiego, profesor Mieczysław Klimaszewski - Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa, profesor Stanisław
Turski – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Jerzy Kondracki
Fot. 7. Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie (fot. B. Kicińska)
Fot. 8. Jubileusz prof. A. Kuklińskiego – 1987 r. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: prof.
prof. Antoni Kukliński, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Grzegorz Białkowski, Andrzej
Richling, Zdzisław Mikulski
Fot. 9. Pożegnanie absolwentów studiów – 2004 r.
Fot. 10. Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego prof. S.
Leszczyckiemu – 1987 r. Od lewej: profesor Jerzy Kondracki, Małżonka Profesora
Leszczyckiego, profesor Stanisław Leszczycki, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor
Grzegorz Białkowski, profesor Andrzej Richling
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