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Wojciech Froehlich urodził się 25 kwietnia 1943 r. w Nowym Sączu w rodzinie 
inteligenckiej. Jego ojciec Eugeniusz był nauczycielem gimnazjalnym, matka Zofia 
pochodziła z rodziny Pawlikowskich. Po ukończeniu w 1960 r. liceum ogólnokształcą-
cego w Nowym Sączu rozpoczął studia geograficzne na Uniwersytecie M. Kopernika 
w Toruniu ze specjalizacją z zakresu geomorfologii, zakończone w 1965 r. rozprawą 
o wzgórzu morenowym. Był wyróżniającym się studentem, równocześnie pogłębiającym 
swoją wiedzę w zakresie fizyki. W 1964 r. ożenił się z Jolantą z domu Lis, z którą miał 
później dwie córki. Po powrocie do Nowego Sącza miał kłopoty z zatrudnieniem, osta-
tecznie uzyskał stały etat w I Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel geografii. 

W 1969 roku nawiązał bliższy kontakt z Zakładem Geomorfologii i Hydrologii Gór 
i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie, rozpoczynając pomiary procesów fluwialnych w dorze-
czu Kamienicy Nawojowskiej oraz towarzysząc dr. Klimkowi w badaniach w przełomie 
Dunajca przez Beskid Wyspowy. W czasie powodzi w lipcu 1970 r. prowadził cogodzinne 
pomiary zawiesiny na Kamienicy i uzyskał wyniki wskazujące na wielokrotnie więk-
szy transport niż według dotychczasowych szacunków hydrologów. Potem przywiózł 
wykresy do Krakowa z nieśmiałą propozycją, czy nie mógłby być przyjęty na etat w PAN 
i kontynuować monitoring w dolinie Homerki – tym bardziej, że obecnie budują tam 
małe zaporki przeciwrumowiskowe i inżynierowie zgodzili się wmontować w nie instru-
menty pomiarowe. Zaproponowałem mu udział w zespole powstałej 4 lata wcześniej 
stacji w Szymbarku (odległej o 40 km). Ale on marzył o osobnej stacji w wyżej położo-
nych Beskidach. Pojechałem z tą sprawą do dyrektora Instytutu do Warszawy. Profesor 
Leszczycki, który zawsze popierał inicjatywy młodych ludzi, postawił mi jasno sprawę: 
„propozycja warta poparcia, przyjmiemy mgr. Froehlicha na rok, niech zakłada stację, 
jak nie będzie wyników po roku, będzie zwolniony, odpowiadasz za to osobiście!” 1 wrze-
śnia 1971 r. został przyjęty na stanowisko asystenta Zakładu krakowskiego i rozpoczął 
budowę stacji naukowej we Frycowej w dolinie Homerki. W roku 1974 uzyskał stopień 
doktora nauk geograficznych na podstawie rozprawy Dynamika i roczny cykl procesów 
fluwialnych w dorzeczu Kamienicy Nawojowskiej, wykonanej pod moim kierunkiem. 
Było to pierwsze tak szczegółowe opracowanie dla małych zlewni beskidzkich, stano-
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wiące podstawę długofalowego programu badań eksperymentalnych w zlewni Homerki. 
Został on w całości opracowany i zrealizowany osobiście przez W. Froehlicha, który 
miał jedynie okresowo do pomocy (przez dziesięciolecia) 1 lub 1,5 etatu pracownika 
technicznego. Celem stacji od początku było poznanie mechanizmów procesów hydro-
morfologicznych dostawy i transportu wody i rumowiska w środowisku górskim poprzez 
monitoring w 2 zlewniach – beskidzkiej i mniejszej pogórskiej – z zastosowaniem różno-
rakich metod i aparatury często własnej konstrukcji, pozwalających zarejestrować cały 
obieg wody i materii w zlewni (fot. 1, 2). 

Aby to zrealizować należało, zdaniem W. Froehlicha, monitorować wszystkie prze-
pływy energii i materii w miarę możności z podobną dokładnością czasową i przestrzen-
ną, a także ich efekty geomorfologiczne i sedymentacyjne. Duży nacisk został więc 
położony na sieć pomiarową i na pomiary przepływającej energii (np. fal akustycznych 
wzbudzanych przez przepływającą wodę czy pomiar energii kropli deszczu). Tymczasem 
w większości opracowań procesów geomorfologicznych częstość pomiarów jest ograni-
czona do jednego na dobę, a wartości średnie odnoszone są do zjawisk na dużych obsza-
rach. Dlatego efekty skutków zdarzeń lokalnych są często wyolbrzymiane i uogólniane. 

Po kilku latach duża uwaga została zwrócona też na mechanizmy dostawy wody 
i rumowiska ze stoków. Pierwsze wyniki badań tych relacji znalazły się w opubliko-
wanej w 1982 r. rozprawie habilitacyjnej pt. Transport fluwialny i dostawa do koryta 
w zlewni górskiej (Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 143) wyróżnionej nagrodą PAN im. 
E. Romera. Metody i wyniki badań wzbudziły zainteresowanie uczonych europejskich 
i amerykańskich wizytujących stację w 1978 r. (fot. 3); było to początkiem trwałej współ-
pracy przy zastosowaniu metod radioizotopowych głównie z ośrodkiem w Exeter (prof. 
D. Walling) i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej IAEA w Wiedniu, co zaowoco-
wało instalacją aparatury do pomiarów 137 Cs i 210 Pb.

W Stacji Homerka były stosowane, obok metod konwencjonalnych i radioizoto-
powych, również metody magnetyczne, a nawet akustyczne. Do wielu pomiarów 
W. Froehlich samodzielnie skonstruował aparaturę, m.in. 
 – mętnościomierz elektroniczny do pomiarów koncentracji zawiesiny,
 – magnetometr z systemem rejestratorów do pomiarów przemieszczania znaczonych 
żwirów,

 – instalacja z pompami elektromagnetycznymi do poboru dużych prób wody podczas 
wezbrań,

 – aparatura do pomiarów energii kropel deszczu,
 – unikatowa aparatura do ciągłych pomiarów fal akustycznych, generowanych przez 
ruch żwirowego ładunku dennego, złożona z wielokanałowego detektora z systemem 
oscyloskopów, rejestratorów i mikrofonów dynamicznych oraz komputerowym zapi-
sem impulsów. 

Badania prowadzone różnymi metodami pozwoliły rozpoznać mechanizmy dosta-
wy ze stoków do koryt, przebieg transportu rumowiska w czasie poszczególnych wez-
brań, np. w 1997 r. (ryc. 1) i zmienność w ciągu dziesięcioleci (Froehlich, 2006). Są to 
też jedyne tak dokładne pomiary dla polskich Karpat, które w połączeniu z badaniami 
radioizotopowymi pozwalają m.in. określić tempo zamulania zbiorników zaporowych. 
W 1995 r. został przyznany Froehlichowi tytuł profesora nauk o Ziemi.
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W roku 2005 nastąpiła rozbudowa pomieszczeń stacji, zwłaszcza jej części 
laboratoryjnej. 

Wojciech Froehlich wyszedł ze swoimi badaniami procesów stokowych i fluwialnych 
poza obszar Polski. W czasie badań ekspedycyjnych organizowanych przez L. Starkla we 
wschodnich Indiach badał metodami izotopowymi tempo agradacji na równinach alu-
wialnych Brahmaputry i jej dopływów (Froehlich i Walling, 2003) i wielkość degradacji 
gleb rejonu Cherrapunji o najwyższych opadach na świecie (Froehlich, 2004), a także 
w południowych Chinach (fot. 4).

Poza tematyką fluwialną W. Froehlich ma w swym dorobku naukowym studia nad 
mechanizmem rozwoju wielkiego osuwiska Ambootia (Froehlich i inni, 1992) i spły-
wami błotnymi w Dardżylińskich Himalajach (Starkel i Basu, 2000), a także wspólnie 
z J. Słupikiem odkrycie i opisanie form pingo i nalodzi u południowej granicy zasięgu 
wieloletniej zmarzliny w Mongolii (Froehlich i Słupik, 1977a, b).

Prace W. Froehlicha, które podejmował samodzielnie, pozostawały dla szerszego 
środowiska w Polsce często niedoceniane bądź prawie nieznane, jednak dla wiodą-
cych ośrodków naukowych na Zachodzie okazały się pionierskie, a nawet odkrywcze. 
Przyczyny tego były różne, a jedna z najbardziej istotnych – to słaba znajomość wśród 
polskich geografów fizycznych praw fizyki i hydrologii. 

Profesor Froehlich został wcześnie rozpoznany przez zespoły badawcze ame-
rykańskie i światowe, szczególnie związane z komisjami Międzynarodowej Asocjacji 
Nauk Hydrologicznych, a także Międzynarodowej Unii Geograficznej. Już w 1981 r. 

Ryc. 1. Przebieg transportu rumowiska wleczonego w dnie potoku Bącza 
w czasie serii ulew w lipcu 1997 r. (wg: Froehlich, 1998)

a – początek transportu dennego, b – początek zmiany koryta, c – erozja podłoża, 
d – transport frakcji 70 cm, e – zniszczenie żelbetonowego przelewu
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wybrano go do Komisji Erozji Kontynentalnej IAHS, której był przez 8 lat wicepreze-
sem, a w latach 2002-2005 prezesem. Równocześnie był aktywnym członkiem kilku 
innych międzynarodowych zespołów hydrologicznych i geomorfologicznych, a American 
Geophysical Union uhonorowała go srebrnym medalem. Przez wiele lat uczestniczył 
w programach badawczych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Był 
w komitetach redakcyjnych trzech czasopism międzynarodowych, współredaktorem 
tomów problemowych IAHS.

W środowisku polskim prof. W. Froehlich był członkiem Stowarzyszenia 
Geomorfologów Polsk ich, Komitetów Gospodarki Wodnej PAN, okresowo 
Zagospodarowania Ziem Górskich. Komitetu Narodowego ds. programów IGBP i innych 
Wielokrotnie prezentował metody i wyniki badań na konferencjach problemowych.

W 1990 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2001 Polska Akademia 
Umiejętności powołała go w poczet członków-korespondentów Wydziału Przyrodniczego.

W 2013 roku zbliżał się do wieku emerytalnego. Miał na ukończeniu monografię 
prezentującą przebieg procesów fluwialnych w zlewni karpackiej w ciągu 40-lecia. 
Nagła śmierć przerwała Jego pracowite życie dnia 10 października 2013 r. Nie pozosta-
wił niestety po sobie następcy. Już od początku roku część pomiarów na stacji została 
zawieszona, po śmierci stacja Homerka przestała działać, nie ma ostatecznych decyzji 
na temat jej dalszych losów.

Odszedł badacz wyjątkowy, który nowoczesnym warsztatem badawczym i wynikami 
badań wyrastał nad otoczenie i potrafił dotrzymać kroku czołówce światowej. Sobie, ale 
i innym, stawiał poprzeczkę wysoko. Pozostała po nim luka, którą będzie trudno zapeł-
nić. Trzeba zadbać zarówno o ochronę i opublikowanie dorobku naukowego Profesora 
Froehlicha, jak o zapewnienie kontynuacji rozwiniętych przez Niego kierunków badań.

Wojciech Froehlich spoczął na starym cmentarzu w Nowym Sączu 16 paździer-
nika 2013 r., żegnany przez niewielkie grono przyjaciół, także przybyłych z odległego 
Poznania, Warszawy, Kielc i Sosnowca. 

Leszek Starkel
IGiPZ PAN, Kraków
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Fot. 1. Stacja Homerka (fot. z archiwum IGiPZ PAN w Krakowie)

Fot. 2. Laboratorium na stacji w Homerce (fot. z archiwum IGiPZ PAN w Krakowie)
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Fot. 3. Wizyta prof. Victora Bakera z Tucson w Homerce w 1989 r.

Fot. 4. W. Froehlich w czasie badań koło Cherrapunji w 1998 r. 
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50-lecie Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej
1963-2013

Po II wojnie światowej pierwsze kontakty geomorfologów badających Karpaty zostały 
nawiązane w drugiej połowie lat 1950. między placówkami Polskiej i Czechosłowackiej 
Akademii Nauk w zakresie kartowania geomorfologicznego (M. Klimaszewski, F. Vitasek), 
a także w ramach Komisji Peryglacjalnej MUG kierowanej przez J. Dylika (L. Kadar, M. Pecsi, 
T. Morariu). W roku 1961 kilku karpackich geomorfologów uczestniczyło w VII Kongresie 
INQUA w Polsce, a w 1962 – w sympozjum Podkomisji Kartowania Geomorfologicznego 
MUG. W dniach 16-26 września 1963 r. z inicjatywy Zakładu Krakowskiego IGiPZ 
PAN kierowanego przez M. Klimaszewskiego i dyrektora Instytutu Geografii Słowackiej 
Akademii Nauk E. Mazura odbyło się sympozjum poświęcone rzeźbie Karpat z wycieczką 
przekrojową z Krakowa do Bratysławy. Uczestniczyli w nim geomorfologowie w przewadze 
z placówek akademii nauk Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, Rumunii, Węgier i Związku 
Radzieckiego. Na sympozjum zaprezentowano referaty o stanie badań nad trzeciorzędową 
i czwartorzędową ewolucją rzeźby w poszczególnych krajach karpackich. Opublikowano je 
w dwóch tomach: pierwszy w Bratysławie, a drugi w Warszawie w Geographia Polonica. 
Podjęto uchwałę o utworzeniu Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej (zaak-
ceptowaną potem przez 4 Akademie Nauk). Celem komisji miała być współpraca między-
narodowa w zakresie badań nad ewolucją rzeźby, rolą struktury, neotektoniki i klimatu, 
współczesnymi procesami geomorfologicznymi i oceną dla gospodarki. Na przewodniczą-
cego wybrano M. Klimaszewskiego, a na sekretarza L. Starkla.

W trzy lata później (27.09.-5.10.1966) odbyło się drugie sympozjum w Bułgarii, w któ-
rym uczestniczyły 22 osoby z zagranicy (w tym 3 z dawnej Jugosławii i 1 z Gruzji). Podjęto 
decyzję o drukowaniu rocznika – organu Komisji: Studia Geomorphologica Carpatho-
Balcanica wydawanego przez Oddział PAN w Krakowie. Pierwszym redaktorem został 
L. Starkel (od 1993 przejął redakcję A. Kotarba, w 2011 Z. Rączkowska), sekretarzem 
była M. Baumgart-Kotarba.

Na sympozjum tym ukształtowały się następujące grupy robocze: 1. Przeglądowej 
mapy geomorfologicznej Karpat (kierowanej początkowo przez L.  Starkla, później 
M. Pecsi’ego); 2. Systemów teras czwartorzędowych (L. Badea, E. Mazur); 3. Metod badań 
współczesnych procesów (T. Gerlach); 4. Powierzchni zrównań (Ž. Gałabov); 5. Zjawisk 
krasowych (J. Gavrilovič); 6. Zlodowaceń górskich (G. Niculescu); 7. Terminologiczna 
(V. Mihailescu). Kolejne lata przyniosły rozwój badań specjalistycznych, do nich dołączył 
potem zespół badań aplikacyjnych. W 1968 r. odbyło się w Polsce spotkanie na temat 
badań procesów stokowych (organizator T. Gerlach), w następnym krasowe (S. Gilewska), 
w 1973 r. sympozjum nt. zrównań (Ž. Gałabov). W 1970 nie doszło do międzynarodowego 
sympozjum w Rumunii, zastąpiły go spotkania na Węgrzech. U progu lat 1980. ukazała 
się przeglądowa mapa geomorfologiczna Karpat wraz z całym dorzeczem Dunaju w skali 
1:1 mln, autorstwa M. Pecsiego przy udziale 12 osób ze wszystkich krajów. Organ wydaw-
niczy publikował materiały z różnych spotkań, w których brali udział również wybitni 
geomorfologowie z Europy Zachodniej, a także północnej Ameryki, Indii i inni. W latach 
1980. współpraca uległa zahamowaniu. Wyraźne ożywienie zaznaczyło się u schyłku 
stulecia. Takim ożywiającym kontakty spotkaniem było sympozjum w Rumunii w Baile 
Herculane w 1998 r., w którym uczestniczyło około 100 osób z 8 krajów. Przewodnictwo 
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po Węgrach (M. Pecsi, Z. Pincesz) i Słowakach (E. Mazur) przejął D. Balteanu. Włączyła 
się do badań liczna grupa młodych, którzy wprowadzali nowe techniki badawcze.

Od tego czasu współpraca ożywiła się. Odbywały się spotkania w różnych krajach. 
Elementem wiążącym pozostawały wydawane bez przerwy Studia Geomorfologica 
Carpatho-Balcanica, które przeszły na publikowanie wyłącznie w języku angielskim 
i coraz częściej także wyników badań z innych obszarów górskich. Wśród autorów znaleźli 
się także wybitni geomorfolodzy z krajów zachodnich. Niestety ten organ Komisji zasilany 
jest coraz słabiej przez kolegów z krajów karpacko-bałkańskich, gdyż każdy ośrodek ma 
ambicje publikowania u siebie, a autorzy starają się drukować w czołowych periodykach 
z listy filadelfijskiej aby zdobyć więcej punktów. Pojawiła się też konkurencja w postaci 
wydawnictwa Springera, które otworzyło możliwości druku dla prac monograficznych 
obejmujących region karpacko-bałkański, co skusiło nawet geomorfologów współpracują-
cych z naszym periodykiem. Pogoń za punktacją polskich placówek spowodowała obniże-
nie kategorii dla Studia, co nie rokuje dobrze na przyszłość, mając w pamięci zaprzestanie 
przed kilkunastu laty wydawania zasłużonego Biuletynu Peryglacjalnego.

Jubileuszowa konferencja Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej odbyła się 
w dniach 24-28 czerwca 2013 r. w Starej Lesnej u podnóża Wysokich Tatr, zorganizowana 
przez Komisję Karpacko-Bałkańską i równolegle działającą Karpacko-Bałkańsko-Dynaryjską 
regionalną Grupę Roboczą Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologicznej, słowackie i pol-
skie stowarzyszenia geomorfologów, Instytut Geografii Słowackiej AN oraz krakowski zakład 
IGiPZ PAN, przy współudziale placówek uczelnianych Bratysławy i Krakowa.

W konferencji wzięły udział 82 osoby, w tym najwięcej z Węgier (21), Polski (18), 
Rumunii (18) i Słowacji (14). Wygłoszono 44 referaty, przedstawiono 26 posterów. 
Przeważało młode pokolenie, które prezentowało często nowoczesne metody badań, doty-
czące najczęściej współczesnych procesów rzeźbotwórczych. Nieliczne prace dotyczy-
ły ewolucji rzeźby w przeszłości. Zaprezentowano dwa tomy monografii wydanej przez 
Springera, głównym redaktorem był prof. Deneš Loczy. Pierwszy prezentuje stan badań 
nad współczesną ewolucją rzeźby regionu karpacko-bałkańsko-dynaryjskiego (współre-
daktorami byli M. Stankowiański i A. Kotarba); drugi dotyczy skutków geomorfologicz-
nych ekstremalnych opadów i powodzi zarejestrowanych w lecie 2010 roku w regionie 
karpackim. W obu tomach znaczący był udział zespołu polskiego.

Na zebraniu organizacyjnym wybrano na nowego przewodniczącego Komisji prof. 
Petro Urdea z uniwersytetu w Timisoarze. Postanowiono, że kolejne sympozjum odbędzie 
się w 2016 r. w Postojnie na zaproszenie geomorfologów słoweńskich.

Po obradach odbyła się półdniowa wycieczka na przedpole akumulacyjne słowackich 
Tatr, potem zaś całodniowa po stronie polskiej, na której zespół zakładu IGiPZ PAN pre-
zentował wyniki badań nad rzeźbą glacjalną i współczesnymi procesami w dolinie Rybiego 
Potoku, a zespół Zakładu Geomorfologii IG UJ – w Dolinie Chochołowskiej.

Abstrakty wystąpień w Starej Lesnej zostały opublikowane w tomie czasopisma 
Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Niektóre pełne teksty referatów ukazały się w 47 
tomie Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica.

Należy wyrazić radość, że zrodzona przed półwieczem inicjatywa współpracy geomor-
fologów karpackich dalej się rozwija, a zespół karpacki rozszerzył się i należy do najbar-
dziej aktywnych zespołów regionalnych na świecie.

Leszek Starkel
IGiPZ PAN, Kraków 
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