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STEFAN BIA£OBOK
– wspomnienie

Nie by³em uczniem Profesora. Gdy trafi³em do Kórnika, do Instytutu,
od niedawna by³ ju¿ emerytem i mia³ swój pokój na samym koñcu
amfilady pomieszczeñ, w tak zwanych „szklarenkach”, czyli w baraczku
swego zak³adu, na ty³ach g³ównego budynku, dok¹d siê bardzo
taktownie i z klas¹ wycofa³ po odejœciu z dyrektorstwa.

T

o, ¿e nie by³em Jego pracownikiem,
ani uczniem, zrodzi³o – sam nie
wiem jak, pocz¹tków znajomoœci zupe³nie nie pamiêtam (mo¿e przez
Jacka Oleksyna, mo¿e przez Haniê
Straus, a mo¿e na gruncie instytutowych zebrañ?) – kontakty nieco ró¿ne od kontaktów
z Nim innych kórnickich dendrologów, z którymi wspó³pracowa³ wczeœniej, d³u¿ej i bli¿ej.
Profesor uj¹³ mnie zrazu, to pamiêtam, admiracj¹ dla dendrologicznych dokonañ i ksi¹¿ek „mojego” uczelnianego profesora drzewoznawstwa,
W³odzimierza Senety, który w Kórniku by³ raczej
traktowany jak „powietrze”. Podziwia³ jego podrêcznik akademicki „Dendrologia”, a zw³aszcza
– ksi¹¿kê o drzewach iglastych; to On w³aœnie by³
wnioskodawc¹ ministerialnej nagrody dla tej pracy
Senety. I tu wczeœnie pozna³em ten charakterystyczny rys Profesora – zawsze bardzo cieszy³ siê
osi¹gniêciami innych, bez ¿adnej zazdroœci; podsuwa³ m³odszym pomys³y, tematy, ksi¹¿ki, Ÿród³a
(ile¿ mi, hojn¹ rêk¹, ze starannoœci¹ i dobr¹ pamiêci¹ o tym, co mnie akurat najbardziej interesowa³o, co mi by³o potrzebne i co siê mog³o przydaæ
– podarowa³ wa¿nych i cennych publikacji!).
W ostatnich latach ¿ycia najwiêcej rozmawialiœmy przez okno mojego instytutowego
– na parterze – pokoju. Wieczorami, gdy tam
pracowa³em, a Profesor wychodzi³ na spacer
z ukochanym psem, Rew¹, s³ysza³em przez
otwarte okno Jego mocny, donoœny g³os – „Rewa, Rewa”, i ju¿ wiedzia³em, ¿e za chwilê podejdzie, by – czasem ca³kiem d³ugo – pogadaæ.
Profesor „zawisa³” d³oñmi na parapecie i rozmawialiœmy. O wszystkim, o historii dendrologii
i dawnych, znanych Mu szkó³kach drzew,
o przedwojennych Pu³awach i podpu³awskim
Po¿ogu, gdzie dzia³em ogrodniczym kierowa³
jego ojciec, znany ogrodnik – Jan Bia³obok,
a gdzie i on sam zaczyna³ zawodowe ¿ycie,
o wypadach do bliskiego Pu³awom Kazimierza
nad Wis³¹ i o m³odych malarkach „od Pruszyñskiego”, a i oczywiœcie o rzeczach aktualnych
– o polityce, o kórnickim arboretum. To w³aœnie
Bia³obok, bystry obserwator ludzi i ¿yczliwy
przyjaciel, podsuwa³ mi z uporem, po wielo-
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Profesor S. Bia³obok z „Rew¹” przed budynkiem Instytutu Dendrologii.

Grafika gruszki wykonana przez Profesora Bia³oboka,
wraz z opisem owocu.

kroæ, zbawienny plan, by odejœæ na uczelniê, by
uczyæ studentów!
Na koniec chcia³bym wspomnieæ szerzej chyba ma³o znane, a szczególnie mi bliskie – talenty plastyczne Profesora. Bia³obok wspaniale rysowa³! W poznañskim archiwum PAN-u zachowa³y siê mistrzowskie po prostu akwarelowe
szkice owoców (Profesor by³ z wykszta³cenia pomologiem), jakie robi³ w czasie praktyki zawodowej w czeskim arboretum w Prùhonicach pod
Prag¹ w 1933 r. Bardzo warto by je wydaæ, mo¿e nak³adem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego? Pamiêtam te¿ œwietny, czarno-bia³y
szkic kur na podwórku, przed kurnikiem, rzucony na papier w czasie okupacji, w Koñskich.
I o rysunkach w³aœnie rozmawialiœmy ze sob¹
po raz ostatni, ju¿ w szpitalu. Profesor, nagle,
sam z siebie, powiedzia³, ¿e naszkicuje dla mnie
widok kórnickiego kirkutu, ja to podchwyci³em,
powiedzia³em, ¿e nastêpnym razem przyniosê
o³ówki i papier, a Profesor odpowiedzia³ szybko
– „nie, nie, to ju¿ jak st¹d wyjdê”…

