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Profesor dr hab. Jan Drwal pochodził z rodziny nauczycielskiej. Urodził się 
w Krakowie 26 października 1943 r. Po ukończeniu studiów w zakresie geografii 
w roku 1966 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Koper
nika w Toruniu rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. 
Od roku 1970 został pracownikiem nowo utworzonego Uniwersytetu Gdańskiego. 
Z uczelnią tą  związał się do końca życia. W roku 1972 na Wydziale BiNoZ Uni
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk geo
graficznych. Habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 
1982. Profesorem zwyczajnym mianowany został w roku 2001. Jako wybitny spe
cjalista w zakresie hydrologii w roku 1983 został kierownikiem Katedry Hydro
logii, którą kierował do końca swoich dni.

W tym czasie jako nauczyciel akademicki wypromował na Uniwersytecie 
Gdańskim około 200 magistrów geografii i siedmiu doktorów. Pięć osób z jego 
zespołu uzyskało stopień doktora habilitowanego. Profesor był także recenzen
tem licznych doktoratów, prac habilitacyjnych i przewodów profesorskich.

Spod pióra tego wybitnego hydrologa wyszło około dwustu publikacji i opra
cowań naukowych dotyczących stosunków wodnych na pojezierzach i pobrze- 
żach południowobałtyckich. Duża ich część poświęcona była tak istotnej współ
cześnie ochronie wód.

Profesor Jan Drwal był członkiem wielu prestiżowych komitetów i rad nau
kowych, w tym takich, jak: „Peribalticum”, „Limnological Review”, „Czasopismo 
Geograficzne” i „Bulletin of Geography”.

W latach 1986-1990 Profesor był kierownikiem i koordynatorem dziesięciu 
zespołów badawczych zajmujących się optymalizacją produkcji rolnej na Żuła
wach. Zredagował także prace pt: Basen jeziora Drużno i Wody Delty Wisły. Był 
konsultantem regionalnym Mapy Hydrograficznej Polski. Aplikacyjny charakter 
miało też zaangażowanie profesora w Zespole Problemowym PAN ds. Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Żuław Delty Wisły. Był także członkiem Rad
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Nadzorczych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej w Elblągu i Olsztynie, Rady Naukowej Porozumienia „Zielone Płuca Polski”. 
Należał do grupy ekspertów Programu Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty 
Wisły i Zalewu Wiślanego przy Marszałku Województwa Pomorskiego i Mar
szałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego autorstwa były też liczne 
ekspertyzy hydrologiczne dotyczące regionu gdańskiego, w szczególności delty 
Wisły, wykonane na zlecenie Sejmu RP oraz władz wojewódzkich.

Profesor poza pracą zawodową niezwykle angażował się w działalność spo
łeczną. Od 1998 r. przez cztery kadencje, aż do końca życia, pełnił zaszczytną 
funkcję Prezesa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, był członkiem Komitetu 
Nauk Geograficznych PAN, Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, 
Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Europejskiej 
Unii Ochrony Wybrzeży (EUCC), Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN, 
Rady Naukowej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i Rady Naukowo-Pro- 
gramowej „Hewelianum”. Pełnił także funkcję Prezesa Okręgu Wschodniopo- 
morskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Wchodził w skład Komisji Eksper
tów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Był aktywny także w miejscu za
mieszkania -  swoim doświadczeniem służył jako ekspert Radzie Miasta Rumia.

Za swoją działalność zawodową wielokrotnie wyróżniany był nagrodami Rek
tora Uniwersytetu Gdańskiego; nagradzały go władze samorządowe. Wyróżniono 
go także Złotym Krzyżem Zasługi.

W osobie Pana profesora Jana Drwala straciliśmy wybitnego naukowca -  spe
cjalistę z dziedziny hydrologii, osobę, dla której losy i dobro Instytutu Geografii 
Uniwersytetu Gdańskiego zawsze było bliskie jego sercu. Był wychowawcą kilku 
pokoleń geografów-hydrologów, osobą wymagającą, a zarazem wrażliwą na po
trzeby drugiego człowieka, osobą cieszącą się powszechnym szacunkiem, służącą 
pomocą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i naukowych. W naszej pa
mięci Profesor pozostanie jako wielki przyjaciel, człowiek niezwykle szlachetny, 
uczynny i życzliwy.

Profesor Jan Drwal to krakowianin z urodzenia i Kaszuba z wyboru -  miesz
kał na Ziemi Kaszubskiej, którą pokochał, i gdzie stał się aktywnym członkiem 
Instytutu Kaszubskiego. Spoczął także w Kaszubskiej Ziemi.

Profesor odszedł od nas 23 czerwca 2012 r. Pochowany został na Cmentarzu 
Komunalnym w Rumi.


