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IN MEMORIAM

EWA MARCZYŃSKA-WITCZAK 
(1948-2000)

Dnia 24 lutego 2000 r. zmarła Ewa M arczyńska-W itczak, wysoko 
ceniony geograf ekonomiczny, doktor Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel 
akademicki, wieloletni pracownik Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Organizacji Przestrzeni.

Ewa Marczyńska-Witczak urodziła się 4 czerwca 1948 r. w Pabianicach. 
Studia geograficzne ukończyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ 
w 1973 r. Specjalizowała się w geografii ekonomicznej, pisząc pracę magis
terską pt: Zmiany użytkowania ziemi w miastach Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.

W 1975 r., po dwuletnim okresie pracy nauczycielskiej w Szkole Pod
stawowej w Pabianicach, została zatrudniona w Uniwersytecie Łódzkim. Od 
tego czasu przez 25 lat jej działalność naukowa i dydaktyczna była związana 
z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni.

Ewa M arczyńska-W itczak posiadała także techniczne przygotowanie 
zawodowe, będąc technikiem dziewiarskim (ukończyła Liceum Włókiennicze). 
To wykształcenie okazało się bardzo cenne w jej badaniach naukowych 
z zakresu przemysłu włókienniczego, prowadzonych w Zakładzie Lokalizacji 
Produkcji i Gospodarki Przestrzennej. Geografia włókiennictwa przez wiele 
lat była jej głównym poligonem badawczym. Z tego zakresu napisała 
artykuł na temat przemysłu włókienniczego i jego funkcji w Białoruskiej 
SRR. Brała także udział w opracowaniu studium warunków oraz możliwości 
rozwoju i lokalizacji przemysłu w zespole miast Sieradz-Zduńska W ola-Łask, 
wykonanym na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego w Piotrkowie 
Trybunalskim. Do tego studium przygotowała rozdział dotyczący stanu 
uprzemysłowienia badanych miast oraz problemów siły roboczej. Praca ta 
została wysoko oceniona przez zleceniodawcę. Istotne miejsce w dorobku 
Ewy Marczyńskiej-Witczak zajmują pokrewne opracowania dotyczące przemys
łu i możliwości jego rozwoju w Sieradzu oraz powiązań produkcyjnych 
Łódzkiego Okręgu Włókienniczego z innymi ośrodkami przemysłowymi na 
obszarze Polski środkowej.



To ostatnie opracowanie stało się impulsem do rozpoczęcia rozprawy 
doktorskiej. Ewa Marczyńska-W itczak uzyskała stopień doktora nauk 
geograficznych w 1983 r. w oparciu o pracę doktorską na temat Struktura 
przestrzenna powiązań produkcyjnych łódzkiego przemysłu włókienniczego. Jej 
promotorem był prof. zw. dr Ludwik Straszewicz.

Zainteresowania naukowe Ewy Marczyńskiej-Witczak (wspomniana wcześ
niej problematyka geografii włókiennictwa) zostały stopniowo rozszerzone 
na obszar byłych krajów RWPG. Świadczy o tym opublikowany w czaso
piśmie niemieckim artykuł na temat specjalizacji i kooperacji polskiego 
przemysłu włókienniczego w byłych krajach RW PG, a w czasopiśmie 
gruzińskim na temat potencjału przemysłu włókienniczego w krajach so
cjalistycznych. Rezultatem ożywionych kontaktów z ośrodkiem uniwersyteckim 
w Budapeszcie są dwa artykuły opublikowane w języku francuskim na 
temat przemysłu włókienniczego i jego restrukturyzacji na Węgrzech.

Poczesne miejsce w badaniach naukowych Ewy Marczyńskiej-Witczak 
zajmował Bełchatowski Okręg Przemysłowy. W latach 1981-1985 uczest
niczyła w realizacji tem atu węzłowego dotyczącego przemian struktury 
przestrzennej Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Plonem tych badań 
są artykuły na temat dojazdów do pracy oraz rozwoju infrastruktury 
społecznej w BOP.

W 1988 r. Ewa M arczyńska-W itczak rozpoczęła badania związane 
z planowaną rozprawą habilitacyjną na temat Przekształcenia struktury 
przemysłowej w miastach Łódzkiego Zespołu Miejskiego.

W późniejszym okresie ważnym nurtem zainteresowań Ewy Marczyńskiej- 
-Witczak stała się także geografia rolnictwa. Zajmowała się m. in. poziomem 
rozwoju i produktywnością rolnictwa w rejonie zapilczańskim, przemysłem 
spożywczym w aglomeracji łódzkiej, przemianami zachodzącymi w produkcji 
rolnej w strefie podmiejskiej Łodzi oraz modernizacją rolnictwa i gospodarki 
żywnościowej.

Ewa Marczyńska-Witczak utrzymywała ścisłe więzi z Biurem Planowania 
Regionalnego w Łodzi. Wynikiem tej współpracy są opublikowane w wydaw
nictwach Centralnego Urzędu Planowania artykuły na temat zmian struktury 
gospodarczej Łodzi, zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce oraz 
biegunów wzrostu regionalnego i lokalnego w miastach.

Dorobek naukowy Ewy Marczyńskiej-Witczak obejmuje łącznie 35 prac, 
w tym 24 samodzielne. Opublikowała 10 prac obcojęzycznych m. in. w Niem
czech, Jugosławii, Gruzji i USA.

Ewa Marczyńska-Witczak aktywnie uczestniczyła w życiu naukowym, 
biorąc udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. 
Odbywała staże naukowe, m. in. w ZSRR, na Węgrzech i w Czechosłowacji. 
Brała też udział w badaniach naukowych w ramach problemów centralnie 
sterowanych i na użytek praktyki.



W Uniwersytecie Łódzkim prowadziła zajęcia dydaktyczne na kierunku 
geograficznym m. in. z zakresu geografii przemysłu, geografii rolnictwa 
i geografii ludności oraz z gospodarki przestrzennej i planowania prze
strzennego. Uczestniczyła również w prowadzonym w ramach tej specjalności 
seminarium magisterskim, będąc w latach 1996-2000 promotorem 7 prac 
magisterskich. W swojej pracy dydaktycznej dała się poznać studentom jako 
osoba życzliwa, ale wymagająca. Swoją pracę zawsze traktowała odpowiedzial
nie i wywiązywała się z niej w sposób nienaganny. Za osiągnięcia dydaktyczne 
i wychowawcze została dwukrotnie nagrodzona (w 1987 i 1992 r.) nagrodą 
Rektora UŁ. W 1996 r. w związku z 51 rocznicą powstania Uniwersytetu 
Łódzkiego nadano jej Złotą Odznakę UŁ za 21 lat pracy.

Ostatnie kilka lat życia Ewy Marczyńskiej-Witczak były dla niej okresem 
bardzo trudnym. Choroba, która ją  zaatakowała, nie dawała za wygraną, 
pomimo tego wrodzony entuzjazm i chęć bycia aktywną pozwoliły jej do 
końca wykonywać rzetelnie obowiązki zawodowe. Zmarła w wieku zaledwie 
52 lat, pozostawiając nie dokończoną pracę habilitacyjną.
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