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IN MEMORIAM  

A N D R Z E J W E R W IC K I -  B IO G R A F IA  N A U K O W A

Andrzej W erw icki żył w latach 1930-2005. 
U rodził się w Poznaniu w rodzinie kupieckiej o 
bogatych tradycjach, k tóre p ieczołow icie 
kultyw ow ał. M ieszkał w  Poznaniu, w W arszaw ie 
i Łodzi. Sw oje zain teresow ania przyrodnicze 
i krajoznaw cze rozw ijał uczęszczając do Liceum  
im. K arola M arcinkow skiego w Poznaniu, które 
ukończył w 1950 r. W  tym  sam ym  roku podjął 
studia geograficzne na W ydziale 
M atem atyczno-Przyrodniczym  U niw ersytetu 
Poznańskiego. Po dw óch latach studiów  

przeniósł się na k ierunek geograficzny W ydziału B iologii i N auk o Ziemi 
U niw ersytetu W arszaw skiego, gdzie w 1955 r. uzyskał stopień m agistra 
geografii na podstaw ie w yróżniającej się pracy Zm iany w rozm ieszczeniu  
przem ysłu  w łókienniczego w pow iatach białostockim , b ielskim  i sokolskim , 
przygotow anej pod kierunkiem  prof. dr. K. D ziew ońskiego, który stał się jego  
nieocenionym  m entorem  w toku całej dalszej działalności naukow ej. W 1962 r. 
uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na podstaw ie rozpraw y Ewolucja  
fu n k c ji m iast i osiedli m iejskich  w rejonie W ałbrzycha, Św idnicy i D zierżoniowa  
w latach 1787-1960 , której prom otorem  był rów nież prof. d r K. D ziewoński. 
Recenzentam i tej pracy byli prof. prof. J. K ostrow icki, A. W rzosek i 
F. B arciński. S topień  doktora habilitow anego otrzym ał w  1973 r. po 
opublikow aniu opracow ania Struktura przestrzenna średnich m iast ośrodków  
w ojew ódzkich w Polsce, k tóre recenzow ali prof. prof. M . D obrow olska,
S. G olachow ski i J. K ostrow icki. U roczystość nadania tytułu profesora nauk o 
Ziemi A. W erw ickiem u odbyła się w 1993 r.

Pracę zaw odow ą A. W erw icki, będąc jeszcze  studentem , rozpoczął w 1954 r. 
na stanow isku asystenta naukow o-technicznego w pracow ni dokum entacji 
Instytutu G eografii Polskiej Akadem ii N auk w W arszaw ie. Po ukończeniu 
studiów  w 1955 r. w tym  sam ym  Instytucie podjął -  w ykonyw aną z pasją  -  
pracę naukow o-badaw czą, najpierw  na stanow isku asystenta, a następnie 
starszego asystenta w Zespole B iałostockim , kierow anym  przez prof. dr.
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J. Kostrow ickiego. W 1956 r. przeszedł do Zakładu G eografii Zaludnienia 
i O sadnictw a IG PAN, prow adzonego przez prof. dr. K. D ziew ońskiego, gdzie 
po upływ ie sześciu lat awansował na stanowisko adiunkta. W latach 1974—1981 
prowadził działalność naukow o-dydaktyczną w Instytucie Kształcenia 
N auczycieli w W arszaw ie, przechodząc na początku tego okresu na stanowisko 
docenta. W lalach 1976-1981 pełnił funkcję kierow nika Pracowni Geografii 
IKN, a w 1976 i 1977 r. był też kierow nikiem  Studium  G eografii w Centrum  
K ształcenia N auczycieli w Piotrkow ie Trybunalskim . Podczas trym estru 
letniego w 1979 r. został zatrudniony na stanow isku profesora kontraktowego 
w U niversity o f Texas w El Paso (USA). Począw szy od 1981 r. podjął 
preferow aną przez siebie pracę naukow o-badaw czą na stanow isku docenta 
w Zakładzie Przestrzennego Zagospodarow ania Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarow ania PAN. K olejna istotna zm iana m iejsca pracy 
nastąpiła w 1993 r., kiedy objął stanow isko kierow nika Zakładu Lokalizacji 
Produkcji i Gospodarki Przestrzennej na W ydziale B iologii i N auk o Ziemi 
U niw ersytetu Łódzkiego. Po nagłej śmierci prof. S. Pączki objął stanowisko 
kierow nika K atedry Gospodarki Przestrzennej i P lanow ania Regionalnego, 
piastując tę funkcję w latach 1995-2000, tj. n iem alże do końca swojej kariery 
zawodowej.

A. W erw icki, pod wpływem  swego mistrza, za którego uważał prol. 
K. D ziew ońskiego, specjalizow ał się w dwóch dziedzinach geografii człowieka 
-  geografii m iast i geografii usług. W tej drugiej należał niew ątpliw ie do 
prekursorów  w polskiej geografii. Jednakże jego  zainteresow ania badawcze 
ew oluow ały w miarę upływu czasu. Na dorobek naukowy A. W erw ickiego 
składa się łącznie 106 opublikow anych prac.

Początkowo Profesor podejm ował głów nie problem y z pogranicza geografii 
przem ysłu i geografii ludności oraz historii gospodarczej. W iedzę historyczną 
traktow ał przy tym  jako  niezbędną do w yjaśniania badanych zagadnień 
geograficznych. Przykładem  takiego podejścia badaw czego była jeg o  praca 
m agisterska dotycząca genezy białostockiego okręgu przem ysłu włókienniczego. 
Praca ta była istotnym , pierw szym  osiągnięciem  naukow o-badaw czym  
A. W erw ickiego, o czym  świadczy jej opublikow anie w w ersji rozszerzonej w 
ram ach „Prac G eograficznych IG PAN” (nr 10) w roku 1957.

W  późniejszym  czasie rozw ijał badania pośw ięcone funkcjom  miast 
i zasięgowi ich oddziaływ ania. Za ich ukoronow anie należy uznać rozprawę 
doktorską do tyczącą ewolucji -  w ciągu 180-letniego okresu -  funkcji 
w ybranych m iast i ośrodków  m iejskich Dolnego Śląska. Zaw ierała ona 
now atorską propozycję m etodyczną określania struktury funkcjonalnej miast 
w długim  przedziale czasu. Po raz pierwszy w literaturze geograficznej 
wprow adzono w niej także pojęcie funkcji statycznych i dynam icznych. Praca ta 
w całości nigdy nie została w ydana drukiem , natom iast je j reprezentatywny 
fragm ent, R ozw ój m iast i osiedli m iejskich ja ko  wyraz ich funkcji, opublikowano 
w „Przeglądzie G eograficznym ” z roku 1970.



A iu irzc j W cnvicki -  b iog ra fia  naukowa 239

W ażny nurt badaw czy, rozwijany przez A. W erw ickiego od połow y lat 60., 
odnosił się do w ewnętrznej organizacji przestrzeni m iejskiej. Z  szeregu pozycji, 
które zostały je j poświęcone, na pierwszy plan w ysuw a się praca habilitacyjna 
Struktura przestrzenna średnich m iast -  ośrodków  w ojewódzkich w Polsce, która 
ukazała się drukiem  w 1973 r. Zaw iera ona próbę sform ułow ania teorii struktury 
przestrzennej średnich miast polskich, opartą  na drobiazgow ej analizie 
porów naw czej map m iejskiego użytkow ania ziem i. Zgodnie z tą  koncepcją 
teoretyczną struktura przestrzenna rozpatrywanej kategorii ośrodków  miejskich 
je s t w ypadkow ą trzech odrębnych układów  rozm ieszczenia elem entów  
tw orzących miasto: koncentrycznego układu rozm ieszczenia ludności, układu 
sektorow ego rozm ieszczenia funkcji produkcyjnych i policentrycznego układu 
rozm ieszczenia funkcji usługowych. Dalsze studia w tej dziedzinie, które iniały 
charakter porów naw czy, zostały podsum ow ane w opracow aniu The InternaI 
Structure o f  Polish Towns, opublikow anym  w Anglii w 1979 r.

Pod koniec roku 1981, po pow rocie do pracy w Instytucie Geografii 
i P rzestrzennego Zagospodarow ania PAN, A. W erw icki przystąpił do szeroko 
zakrojonych badań z zakresu geografii usług, które w w arunkach polskich 
należy uznać za pionierskie, poniew aż geografia usług jako  system atyczna 
dziedzina badań geograficznych w naszym kraju w ów czas praktycznie nie 
istniała. Problem atyka ta wzbudziła zainteresow anie A. W erw ickiego ju ż  
w 1965 r. Dow odzi tego opublikow ane wtedy w „Przeglądzie G eograficznym ” 
opracow anie dotyczące roli usług w kształtow aniu bazy ekonom icznej miast. 
N ow sze studia z tej dziedziny w pierw szym  rzędzie koncentrow ały się na 
fundam entalnych zagadnieniach dotyczących m etodologii i podstaw 
teoretycznych geografii usług, obejm ujących m. in. zdefiniow anie lub 
doprecyzow anie i uporządkow anie elem entarnych pojęć i term inów  z geografii 
usług oraz system atyzację działalności usługowych. Szczególną w artość ma w 
tym  przypadku próba sform ułow ania now ego paradygm atu geografii usług, 
która w kilku ostatnich dekadach rozszerzyła znacznie zakres geografii 
społeczno-ekonom icznej. Publikacja na ten tem at została um ieszczona w 
„Przeglądzie G eograficznym ” z 1998 r.

W następnej kolejności A. W erwicki przystąpił do badań zróżnicowania 
regionalnego poziom u rozw oju sfery usług. M ożna tutaj w ym ienić studia 
dotyczące roli sektora usługow ego w kształtow aniu przestrzeni m akroregionu 
funkcjonalnego W arszaw y, całego obszaru Polski, a także w sąsiadujących z nią 
krajów  środkow oeuropejskich.

Transform acja  system ow a w Polsce po roku 1989, a zw łaszcza zmiany 
ekonom iczne zw iązane ze sw obodą działalności gospodarczej, zainspirow ały 
A. W erw ickiego w latach 90. do badań w zajem nych relacji pom iędzy usługami 
rynkowym i i nierynkow ym i, jak  też dynamiki wzrostu nowych dziedzin usług. 
Dużo uwagi pośw ięcił rów nież badaniom  żyw iołow ego rozkw itu handlu i usług 
w rejonach przygranicznych Polski, rozw oju i struktury przestrzennej handlu
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w ewnętrznego i gastronom ii w Polsce oraz fenomenu handlu targow iskow ego w 
aglom eracji łódzkiej.

Poza geografią miast i geografią usług, w kręgu zainteresow ań badawczych 
A. W erw ickiego znalazły się prow adzone w w ąskim  zakresie badania 
z dziedziny dydaktyki geografii i geografii regionalnej świata. S tudia z zakresu 
dydaktyki geografii realizował pracując w Instytucie K ształcenia Nauczycieli. 
Ich efektem  były publikacje na temat m ożliwości i sposobów  kształtowania 
sylwetki zaw odow ej nauczycieli geografii oraz błędów  popełnianych przez nich 
w nauczaniu geografii społeczno-ekonom icznej. Badania te zostały oparte na 
hospitacjach kilkuset lekcji. Studia z dziedziny geografii regionalnej świata 
dotyczyły w szczególności geografii W ielkiej Brytanii i Irlandii.

W celu doskonalenia swoich kwalifikacji zaw odow ych i realizacji pasji 
globtroterskiej A. W erw icki odbył kilka staży naukow o-dydaktycznych i 19 
dłuższych podróży prywatnych do krajów  niemal całej Europy, a także 
niektórych państw  Azji i Ameryki Północnej. K rajow y staż naukowo- 
-dydaktyczny, który odbyw ał się na U niw ersytecie Jagiellońskim  w roku 
akadem ickim  1968/1969, był połączony z wykładam i z geografii ludności. Na 
pierw szym  zagranicznym , trzym iesięcznym  stażu naukow ym  przebywał 
w Handelshögskolan w Sztokholm ie w roku 1963, odw iedzając przy tym 
uniw ersytety w Sztokholm ie, Lund i Upsali. Podczas tego stażu prowadził 
badania dotyczące rozwoju ludności miast szw edzkich, a także wykłady na 
temat klasyfikacji funkcjonalnej miast. W krótce po pow rocie ze Szwecji 
wyjechał na roczny staż naukowy do Anglii, który odbyw ał U niversity College 
w Londynie. Podczas tego pobytu prowadził badania rozw oju ludnościowego 
miast brytyjskich w wieku XIX oraz wykłady z geografii ekonom icznej Polski. 
Z  kolei w roku akadem ickim  1972/1973 przebywał na dziewięciom iesięcznym  
stażu naukow ym  na w ydziale geografii w U niversity o f St. A ndrew s w Szkocji, 
gdzie rów nolegle z badaniam i nad w pływ em  m otoryzacji indyw idualnej na 
rozm ieszczenie usług, prowadził wykłady z geografii ekonom icznej Polski. 
W ygłaszał też wykłady m onograficzne na tem at struktury przestrzennej miast 
polskich na w ydziałach geograficznych uniw ersytetów  w Newcastle. 
Nottingham , A berdeen i Cam bridge. Należy nadm ienić, iż A. W erwicki był 
uczestnikiem  dw óch kongresów' M iędzynarodowej Unii G eograficznej, w roku 
1964 w L ondynie i w roku 1976 w M oskwie. Brał rów nież udział w kilku 
pracach aplikacyjnych.

Praca dydaktyczna nie pasjonow ała zbytnio Profesora. S ta łą  działalność 
dydaktyczną prow adził w latach 1975-1981 w Studium  D oskonalenia 
N auczycieli G eografii Instytutu Kształcenia Nauczycieli w W arszawie. 
W ygłaszane tam przez niego wykłady były pośw ięcone geografii: ludności, 
miast i usług oraz geografii regionalnej W ielkiej Brytanii, USA i ZSRR. 
System atycznie zajm ow ał się także dydaktyką podczas pracy w Katedrze 
G ospodarki Przestrzennej i P lanow ania Przestrzennego U niw ersytetu Łódzkiego 
w latach 1993-2000. Prowadził wówczas sem inarium  m agisterskie oraz
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specjalizacyjne wykłady z geografii usług, podstaw  urbanistyki i architektury 
oraz gospodarki kom unalnej i m ieszkaniowej. W yprom ow ał dw óch doktorów  i 
49 m agistrów . Jest rów nież autorem  recenzji 6 prac doktorskich i 7 prac 
habilitacyjnych.

Andrzej W erw icki prow adził aktyw ną działalność organizacyjną, będąc m. 
in. członkiem  Rady Naukowej IKN (1976), Rady N aukowej W ojew ództw a 
Piotrkow skiego (1976), Przew odniczącym  Komisji Egzam inu K w alifikacyjnego 
w IKN (1976-1983), członkiem  Głównej Komisji do Spraw  Stopni Specjalizacji 
Zawodowej Nauczycieli przy CDN (1984-1990), członkiem  Rady Naukowej 
O środka Badań Naukowych w Białym stoku (1985-1991), Członkiem  i 
w iceprzew odniczącym  Kom itetu G łównego O lim piady Geograficznej (od roku 
1970), sekretarzem  naukowym  K om itetu N auk Geograficznych PAN (1987- 
1989), członkiem  Kom itetu N auk G eograficznych PA N  (od 1996 r.), 
kierow nikiem  studium  doktoranckiego na W ydziale BN Z UŁ. Był 
organizatorem  i przew odniczącym  kilku m iędzynarodow ych konferencji 
naukowych.

U czestniczył rów nież w działalności w ydawniczej, pełniąc różne funkcje w 
redakcjach czasopism  o zasięgu ogólnokrajow ym  i zagranicznym  
(„D okum entacja G eograficzna” , „G eographia Polonica” , „G eografia w Szkole” , 
„International Journal o f Retailing” , „The International R eview  o f R etail” , 
„D istribution and C onsum er R esearch” , „International Journal o f Retail and 
D istribution M anagem ent”). Za działalność naukow ą i dydaktyczno- 
w y ch o w aw czą  uzyskał szereg nagród i odznaczeń, w tym  N agrodę Zbiorow ą 
Sekretarza N aukowego PAN za działalność naukow ą i organizacyjno- 
-dydaktyczną w 1974 r., N agrodę M inistra O światy i W ychow ania II stopnia za 
osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w 1979 r„ Z łoty K rzyż Zasługi 
w 1976 r., M edal Edukacji Naukowej w 1978 r., N agrodę Indyw idualną II 
stopnia R ektora U niw ersytetu Łódzkiego za książkę pt. H andel targowiskow y  
aglom eracji łódzkiej na tle je g o  znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994-1997.

Andrzej W erw icki był człowiekiem  wyróżniającym  się pracow itością, 
rzetelnością, solidnością, uczciw ością i poczuciem  obow iązku. W szystko co 
osiągnął było rezultatem  jeg o  własnej pracy. N igdy nie brał udziału w życiu 
politycznym , chociaż  oceniał pozytyw nie dokonujące się po roku 1989 w Polsce 
przem iany polityczne i społeczno-ekonom iczne. W  stosunku do 
w spółpracow ników  był zaw sze koleżeński, gotow y do w spółpracy i służenia 
swym bogatym  dośw iadczeniem , pom ocą i radą.
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