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Andrzej W erwicki żył w latach 1930-2005. 
Urodził się w Poznaniu w rodzinie kupieckiej o 
bogatych tradycjach, które pieczołowicie 
kultywował. M ieszkał w Poznaniu, w W arszawie 
i Łodzi. Swoje zainteresowania przyrodnicze 
i krajoznawcze rozwijał uczęszczając do Liceum 
im. Karola M arcinkowskiego w Poznaniu, które 
ukończył w 1950 r. W tym samym roku podjął 
studia geograficzne na W ydziale 
M atematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu 
Poznańskiego. Po dwóch latach studiów 

przeniósł się na kierunek geograficzny Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu W arszawskiego, gdzie w 1955 r. uzyskał stopień magistra 
geografii na podstawie wyróżniającej się pracy Zmiany w rozmieszczeniu  
przemysłu włókienniczego w powiatach białostockim, bielskim i sokolskim, 
przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. K. Dziewońskiego, który stał się jego 
nieocenionym mentorem w toku całej dalszej działalności naukowej. W 1962 r. 
uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy Ewolucja  
funkcji miast i osiedli miejskich w rejonie Wałbrzycha, Świdnicy i Dzierżoniowa 
w latach ¡787-1960, której promotorem był również prof. dr K. Dziewoński. 
Recenzentami tej pracy byli prof. prof. J. Kostrowicki, A. W rzosek i 
F. Barciński. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1973 r. po 
opublikowaniu opracowania Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków  
wojewódzkich w Polsce, które recenzowali prof. prof. M. Dobrowolska,
S. Golachowski i J. Kostrowicki. Uroczystość nadania tytułu profesora nauk o 
Ziemi A. W erwickiemu odbyła się w 1993 r.

Pracę zaw odow ą A. Werwicki, będąc jeszcze studentem, rozpoczął w 1954 r. 
na stanowisku asystenta naukowo-technicznego w pracowni dokumentacji 
Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk w W arszawie. Po ukończeniu 
studiów w 1955 r. w tym samym Instytucie podjął -  wykonywaną z pasją -  
pracę naukowo-badawczą, najpierw na stanowisku asystenta, a następnie 
starszego asystenta w Zespole Białostockim, kierowanym przez prof. dr.



J. Kostrowickiego. W 1956 r. przeszedł do Zakładu Geografii Zaludnienia 
i Osadnictw a IG PAN, prowadzonego przez prof. dr. K. Dziewońskiego, gdzie 
po upływie sześciu lat awansował na stanowisko adiunkta. W latach 1974-1981 
prowadził działalność naukowo-dydaktyczną w Instytucie Kształcenia 
Nauczycieli w W arszawie, przechodząc na początku tego okresu na stanowisko 
docenta. W latach 1976-1981 pełnił funkcję kierownika Pracowni Geografii 
IKN, a w 1976 i 1977 r. był też kierownikiem Studium Geografii w Centrum 
Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas trymestru 
letniego w 1979 r. został zatrudniony na stanowisku profesora kontraktowego 
w University o f Texas w El Paso (USA). Począwszy od 1981 r. podjął 
preferowaną przez siebie pracę naukowo-badawczą na stanowisku docenta 
w Zakładzie Przestrzennego Zagospodarowania Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Kolejna istotna zmiana miejsca pracy 
nastąpiła w 1993 r., kiedy objął stanowisko kierownika Zakładu Lokalizacji 
Produkcji i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Łódzkiego. Po nagłej śmierci prof. S. Pączki objął stanowisko 
kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Planowania Regionalnego, 
piastując tę funkcję w latach 1995-2000, tj. niemalże do końca swojej kariery 
zawodowej.

A. W erwicki, pod wpływem swego mistrza, za którego uważał prof. 
K. Dziewońskiego, specjalizował się w dwóch dziedzinach geografii człowieka
-  geografii miast i geografii usług. W tej drugiej należał niewątpliwie do 
prekursorów w polskiej geografii. Jednakże jego zainteresowania badawcze 
ewoluowały w miarę upływu czasu. Na dorobek naukowy A. Werwickiego 
składa się łącznie 106 opublikowanych prac.

Początkowo Profesor podejmował głównie problemy z pogranicza geografii 
przemysłu i geografii ludności oraz historii gospodarczej. W iedzę historyczną 
traktował przy tym jako niezbędną do wyjaśniania badanych zagadnień 
geograficznych. Przykładem takiego podejścia badawczego była jego praca 
magisterska dotycząca genezy białostockiego okręgu przemysłu włókienniczego. 
Praca ta była istotnym, pierwszym osiągnięciem naukowo-badawczym 
A. Werwickiego, o czym świadczy jej opublikowanie w wersji rozszerzonej w 
ramach „Prac Geograficznych IG PAN” (nr 10) w roku 1957.

W późniejszym czasie rozwijał badania poświęcone funkcjom miast
i zasięgowi ich oddziaływania. Za ich ukoronowanie należy uznać rozprawę 
doktorską dotyczącą ewolucji -  w ciągu 180-letniego okresu -  funkcji 
wybranych miast i ośrodków miejskich Dolnego Śląska. Zawierała ona 
nowatorską propozycję metodyczną określania struktury funkcjonalnej miast 
w długim przedziale czasu. Po raz pierwszy w literaturze geograficznej 
wprowadzono w niej także pojęcie funkcji statycznych i dynamicznych. Praca ta 
w całości nigdy nie została wydana drukiem, natomiast jej reprezentatywny 
fragment, Rozwój miast i osiedli miejskich jako  wyraz ich funkcji, opublikowano 
w „Przeglądzie Geograficznym” z roku 1970.



Ważny nurt badawczy, rozwijany przez A. W erwickiego od połowy lat 60., 
odnosił się do wewnętrznej organizacji przestrzeni miejskiej. Z szeregu pozycji, 
które zostały jej poświęcone, na pierwszy plan wysuwa się praca habilitacyjna 
Struktura przestrzenna średnich miast -  ośrodków wojewódzkich w Polsce , która 
ukazała się drukiem w 1973 r. Zawiera ona próbę sform ułowania teorii struktury 
przestrzennej średnich miast polskich, opartą na drobiazgowej analizie 
porównawczej map miejskiego użytkowania ziemi. Zgodnie z tą  koncepcją 
teoretyczną struktura przestrzenna rozpatrywanej kategorii ośrodków miejskich 
jest wypadkową trzech odrębnych układów rozmieszczenia elementów 
tworzących miasto: koncentrycznego układu rozmieszczenia ludności, układu 
sektorowego rozmieszczenia funkcji produkcyjnych i policentrycznego układu 
rozmieszczenia funkcji usługowych. Dalsze studia w tej dziedzinie, które miały 
charakter porównawczy, zostały podsumowane w opracowaniu Tlie Internat 
Structure o fP olisli Towns, opublikowanym w Anglii w 1979 r.

Pod koniec roku 1981, po powrocie do pracy w Instytucie Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, A. Werwicki przystąpił do szeroko 
zakrojonych badań z zakresu geografii usług, które w warunkach polskich 
należy uznać za pionierskie, ponieważ geografia usług jako systematyczna 
dziedzina badań geograficznych w naszym kraju wówczas praktycznie nie 
istniała. Problematyka ta wzbudziła zainteresowanie A. W erwickiego już 
w 1965 r. Dowodzi tego opublikowane wtedy w „Przeglądzie Geograficznym” 
opracowanie dotyczące roli usług w kształtowaniu bazy ekonomicznej miast. 
Nowsze studia z tej dziedziny w pierwszym rzędzie koncentrowały się na 
fundamentalnych zagadnieniach dotyczących metodologii i podstaw 
teoretycznych geografii usług, obejmujących m. in. zdefiniowanie lub 
doprecyzowanie i uporządkowanie elementarnych pojęć i terminów z geografii 
usług oraz systematyzację działalności usługowych. Szczególną wartość ma w 
tym przypadku próba sformułowania nowego paradygmatu geografii usług, 
która w kilku ostatnich dekadach rozszerzyła znacznie zakres geografii 
społeczno-ekonomicznej. Publikacja na ten temat została umieszczona w 
„Przeglądzie Geograficznym” z 1998 r.

W następnej kolejności A. Werwicki przystąpił do badań zróżnicowania 
regionalnego poziomu rozwoju sfery usług. Można tutaj wymienić studia 
dotyczące roli sektora usługowego w kształtowaniu przestrzeni makroregionu 
funkcjonalnego W arszawy, całego obszaru Polski, a także w sąsiadujących z nią 
krajów środkowoeuropejskich.

Transform acja systemowa w Polsce po roku 1989, a zwłaszcza zmiany 
ekonomiczne związane ze swobodą działalności gospodarczej, zainspirowały 
A. W erwickiego w latach 90. do badań wzajemnych relacji pomiędzy usługami 
rynkowymi i nierynkowymi, jak też dynamiki wzrostu nowych dziedzin usług. 
Dużo uwagi poświęcił również badaniom żywiołowego rozkwitu handlu i usług 
w rejonach przygranicznych Polski, rozwoju i struktury przestrzennej handlu



wewnętrznego i gastronomii w Polsce oraz fenomenu handlu targowiskowego w 
aglomeracji łódzkiej.

Poza geografią miast i geografią usług, w kręgu zainteresowań badawczych 
A. W erwickiego znalazły się prowadzone w wąskim zakresie badania 
z dziedziny dydaktyki geografii i geografii regionalnej świata. Studia z zakresu 
dydaktyki geografii realizował pracując w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. 
Ich efektem były publikacje na temat możliwości i sposobów kształtowania 
sylwetki zawodowej nauczycieli geografii oraz błędów popełnianych przez nich 
w nauczaniu geografii społeczno-ekonomicznej. Badania te zostały oparte na 
hospitacjach kilkuset lekcji. Studia z dziedziny geografii regionalnej świata 
dotyczyły w szczególności geografii Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W celu doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych i realizacji pasji 
globtroterskiej A. W erwicki odbył kilka staży naukowo-dydaktycznych i 19 
dłuższych podróży prywatnych do krajów niemal całej Europy, a także 
niektórych państw Azji i Ameryki Północnej. Krajowy staż naukowo- 
-dydaktyczny, który odbywał się na Uniwersytecie Jagiellońskim  w roku 
akademickim 1968/1969, był połączony z wykładami z geografii ludności. Na 
pierwszym zagranicznym, trzymiesięcznym stażu naukowym przebywał 
w Handelshogskolan w Sztokholmie w roku 1963, odwiedzając przy tym 
uniwersytety w Sztokholmie, Lund i Upsali. Podczas tego stażu prowadził 
badania dotyczące rozwoju ludności miast szwedzkich, a także wykłady na 
temat klasyfikacji funkcjonalnej miast. Wkrótce po powrocie ze Szwecji 
wyjechał na roczny staż naukowy do Anglii, który odbywał University College 
w Londynie. Podczas tego pobytu prowadził badania rozwoju ludnościowego 
miast brytyjskich w wieku XIX oraz wykłady z geografii ekonomicznej Polski. 
Z kolei w roku akademickim 1972/1973 przebywał na dziewięciomiesięcznym 
stażu naukowym na wydziale geografii w University o f St. Andrews w Szkocji, 
gdzie równolegle z badaniami nad wpływem motoryzacji indywidualnej na 
rozmieszczenie usług, prowadził wykłady z geografii ekonomicznej Polski. 
W ygłaszał też wykłady monograficzne na temat struktury przestrzennej miast 
polskich na wydziałach geograficznych uniwersytetów w Newcastle, 
Nottingham, Aberdeen i Cambridge. Należy nadmienić, iż A. Werwicki był 
uczestnikiem dwóch kongresów Międzynarodowej Unii Geograficznej, w roku 
1964 w Londynie i w roku 1976 w Moskwie. Brał również udział w kilku 
pracach aplikacyjnych.

Praca dydaktyczna nie pasjonowała zbytnio Profesora. Stałą działalność 
dydaktyczną prowadził w latach 1975-1981 w Studium Doskonalenia 
Nauczycieli Geografii Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. 
Wygłaszane tam przez niego wykłady były poświęcone geografii: ludności, 
miast i usług oraz geografii regionalnej Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR. 
Systematycznie zajmował się także dydaktyką podczas pracy w Katedrze 
Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Łódzkiego 
w latach 1993-2000. Prowadził wówczas seminarium magisterskie oraz



specjalizacyjne wykłady z geografii usług, podstaw urbanistyki i architektury 
oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Wypromował dwóch doktorów i 
49 magistrów. Jest również autorem recenzji 6 prac doktorskich i 7 prac 
habilitacyjnych.

Andrzej Werwicki prowadził aktywną działalność organizacyjną, będąc m. 
in. członkiem Rady Naukowej IKN (1976), Rady Naukowej W ojewództwa 
Piotrkowskiego (1976), Przewodniczącym Komisji Egzaminu Kwalifikacyjnego 
w IKN (1976-1983), członkiem Głównej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji 
Zawodowej Nauczycieli przy CDN (1984-1990), członkiem Rady Naukowej 
Ośrodka Badań Naukowych w Białymstoku (1985-1991), Członkiem i 
wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej (od roku 
1970), sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Geograficznych PAN (1987— 
1989), członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN (od 1996 r.), 
kierownikiem studium doktoranckiego na W ydziale BNZ UŁ. Był 
organizatorem  i przewodniczącym kilku międzynarodowych konferencji 
naukowych.

Uczestniczył również w działalności wydawniczej, pełniąc różne funkcje w 
redakcjach czasopism o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym 
(„Dokum entacja Geograficzna” , „Geographia Polonica”, „Geografia w Szkole”, 
„International Journal of Retailing” , „The International Review of Retail”, 
„Distribution and Consumer Research” , „International Journal o f Retail and 
Distribution M anagement” ). Za działalność naukową i dydaktyczno- 
-wychowawczą uzyskał szereg nagród i odznaczeń, w tym Nagrodę Zbiorową 
Sekretarza Naukowego PAN za działalność naukową i organizacyjno- 
-dydaktyczną w J974 r„ Nagrodę M inistra Oświaty i W ychowania II stopnia za 
osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w 1979 r„ Złoty Krzyż Zasługi 
w 1976 r„ Medal Edukacji Naukowej w 1978 r., Nagrodę Indywidualną II 
stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę pt. Handel targowiskowy 
aglomeracji łódzkiej na tle jeg o  znaczenia ogólnopolskiego w latach 1 994-J 997.

Andrzej W erwicki był człowiekiem wyróżniającym się pracowitością, 
rzetelnością, solidnością, uczciwością i poczuciem obowiązku. W szystko co 
osiągnął było rezultatem jego własnej pracy. Nigdy nie brał udziału w życiu 
politycznym, chociaż oceniał pozytywnie dokonujące się po roku 1989 w Polsce 
przemiany polityczne i społeczno-ekonomiczne. W stosunku do 
współpracowników był zawsze koleżeński, gotowy do współpracy i służenia 
swym bogatym doświadczeniem, pomocą i radą.
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