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 W∏o dzi mierz Se ne ta by∏ w ostat nim pó∏ wie czu naj wy bit niej szym u nas znaw cà drzew 
i krze wów par ko wych, ich od mian i hi sto rii upra wy w pol skich szkó∏ kach i ogro dach, 
uczo nym wy jàt ko wo pra co wi tym, uro dzo nym na uczy cie lem. By∏ to den dro log, z któ re go 
fa cho wym zda niem li czy li si´ wszy scy, choç mo ̋ e nie wszy scy by li sk∏on ni to przy znaç. 
Ale to nie to zde cy do wa ∏o o ˝y wej i ser decz nej pa mi´ ci, w ja kiej od lat, a te raz, po Je go 
Êmier ci, szcze gól nie, za cho wu jà Je go imi´ wspó∏ pra cow ni cy, a zw∏asz cza jak ̋ e licz ni 
ucznio wie. Zo sta ∏a nam bo wiem w pa mi´ ci przede wszyst kim Je go do broç, ∏a god noÊç 
i cie p∏o, choç na pierw szy rzut oka mo˝ na by ∏o w Nim wi dzieç za mkni´ te go w so bie 
od lud ka. Po Êmier ci W∏o dzi mie rza Se ne ty zaj mo wa nie si´ den dro lo già stra ci ∏o ca ∏y blask 
i jak by nie da je ju˝ przy jem no Êci.
 Gdzie znaj du jà si´ ma te ria ∏y zwià za ne z Je go oso bà?
 Ar chi wum Cen tral ne Szko ∏y G∏ów nej Go spo dar stwa Wiej skie go prze cho wu je ob fi ty 
zbiór do ku men tów (tecz ka oso bo wa ozna czo na sy gna tu rà S-11055), a do Muzeum SGGW 
trafiła akwarela na kartonie, p´dzla Mai Berezowskiej, przedstawiajàca siedzàcà postaç 
W. Senety, sygnowana: „Panu Włodzimierzowi Senecie / wdzi´czna bardzo / Maja 
Berezowska / czerwiec 1953, Sudół”
 Bra to wa W∏o dzi mie rza Se ne ty, Bar ba ra Se ne to wa, ma u sie bie, w Dà bro wie Gór ni-
czej, al bum zdj´ç ro dzin nych W. Se ne ty.
 Do ar chi wum Ogro du Bo ta nicz ne go Uni wer sy te tu War szaw skie go W. Seneta przeka-
zał na poczàtku 2003 roku cz´Êç swoich zbiorów. Sk∏a da jà si´ na nie: bi blio te ka fa cho wa, 
zbiór ne ga ty wów, fo to gra fii i prze êro czy oraz ziel ni ki, no tat ki z wy praw den dro lo gicz-
nych, wiel ka iloÊç kar tek i kar te lusz ków z za pi ska mi i szki ca mi (po opa trze niu pie cz´ cià 
„Ogród Bo ta nicz ny UW/ Ar chi wum W. Se ne ty” i ska ta lo go wa niu wszyst kie po zo sta jà 
na swo im miej scu – we tkni´ te w kar ty ksià ̋ ek, cza so pism itp.), zbiór ko re spon den cji 
z za rzà da mi zie le ni Biel ska, Cz´ sto cho wy, Gdaƒ ska itp., spo rzà dza ne przez W. Se ne t´ 
wy ka zy Je go pu bli ka cji, tecz ka do ku men tów pasz por to wych i tecz ki za ty tu ∏o wa ne „Ac ti-
vi ty” oraz „In ter na tio nal Den dro lo gy Union”. 
 W∏o dzi mierz Wa ∏´ za, pra cu jà cy od lat na Ur sy no wie w za k∏a dzie stwo rzo nym swe go 
cza su przez W. Se ne t´, prze cho wu je na st´ pu jà ce ar chi wa lia: pro to ko ∏y war szaw skie go 
od dzia ∏u Sek cji Den dro lo gicz nej PTB, spo rzà dza ne przez W. Se ne t´ w okre sie 4. XII. 
1953 – 12. III. 1957, ele ganc ki an giel ski ze szy cik z czer wo ny mi ok∏ad ka mi (kil ka 
in nych ta kich ze szy ci ków, w czer wo nych lub nie bie ska wych ok∏ad kach, tra fi ∏o do ar chi-
wum Ogro do we go; w ta kich sa mych ro bi∏ swego czasu w An glii no tat ki den dro lo gicz ne 
Ste fan Bia ∏o bok) a w nim no tat ki fo to gra ficz ne z Kew Gar dens, Ir lan dii i Hamp ton 
Co urt oraz zapiski fi nan so we z po by tu w Wiel kiej Bry ta nii (po po wro cie do kra ju s∏u ̋ y∏ 
W. Se ne cie do ro bie nia no ta tek o sa dzon ko wa niu drzew i krze wów), tecz k´ pod pi sa nà 
„Po rad nia Den dro lo gicz na” (li sty i ko pie od po wie dzi z okre su 10. I. 1958 – 16. IV. 
1966), zbiór li stów od ko re spon den tów kra jo wych (m. in. Ste fa na Bia ∏o bo ka, Ka zi mie-
rza Bro wi cza, Hen ry ka Ede ra, Ka ro la Jan sza, Bro ni s∏a wa Ko wa li ka, Sta ni s∏a wa Kró la, 
Jó ze fa Po zor skie go, Kon stan te go Stec kie go), tecz k´ z li sta mi do i od cz∏on ków In ter na-
tio nal Den dro lo gy Union, tecz k´ z ma te ria ∏a mi z in wen ta ry za cji ar bo re tum w Wir tach 
(pi´k ne szki ce te re no we!) i par ku w Kl´ ce, zbiór zdj´ç au tor stwa W. Se ne ty, w tym fo to-
gra fie z Ma cie jow ca (1955 r.) i Bia ∏o wie ̋ y (1956 r.), wy ka zy szkó∏ kar skie i za mó wie nia 
na ro Êli ny dla Ur sy no wa z koƒ ca lat 50-tych i 60-tych XX wieku oraz ze szyt w sztyw nej 
ok∏ad ce (pier wot nie s∏u ̋ y∏ do no to wa nia przy cho dów i roz cho dów za k∏a du Bo ta ni ki 
Le Ênej?), w któ rym „od ty ∏u” W. Se ne ta za pi sy wa∏ w la tach 1960-tych i 1970-tych, ja kie 
ro Êli ny spro wa dza∏ i  sa dzi∏ na Ur sy no wie.

 An drzej Mar czew ski, po za ksià˝ kà, któ rà od no to wu j´ w roz dzia le „Ope ra omnia”, 
ma zbiór li stów, ja kie otrzy my wa∏ od W. Se ne ty, i nie co fo to gra fii oraz dwa ry sun ki ma gno-
lii wy ko na ne przez W. Se ne t´.
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 Jakub Dolatowski, poza wszystkimi wydaniami skryptów i podr´czników (cz´sto opa-
trzonych notatkami, poprawkami i uzupełnieniami Autora), ma zbiór korespondencji od 
W. Senety z lat 1981-1993, listy do i od Komisji Nazewnictwa, fotografie, liczne notatki, 
rysunki i materiały do kolejnych tomów „Drzew i krzewów liÊciastych” oraz zbiory 
zwiàzane z historià polskiego szkółkarstwa.
 Piotr Krasiƒski ma kartonowe pudełko ze zbiorem szyszek, opatrzonych przez W. 
Senet´ etykietkami.
 Ma rek Le da ma li sty od W. Se ne ty z lat 1987-1995 oraz ksià˝ ki wy mie nio ne w roz dzia-
le „Ope ra omnia”.
 W∏o dzi mierz Wi niar ski zro bi∏ kil ka fil mów vi deo w cza sie den dro lo gicz nych wy praw 
z W. Se ne tà, or ga ni zo wa nych przez Ogród Bo ta nicz ny Uni wer sy te tu War szaw skie go.

 Po mo cà w cza sie zbie ra nia ma te ria ∏ów i przy go to waƒ wy daw ni czych s∏u ̋ y ∏o mi wie le 
osób. Ser decz nie dzi´ ku j´ Bar ba rze Se ne to wej oraz Jac ko wi Bo row skie mu, An nie Do la-
tow skiej, Wie s∏a wo wi Gaw ry sio wi, Ewie Je rzak, An drze jo wi Ko cha now skie mu, Mar ko wi 
Le dzie, An drze jo wi Mar czew skie mu, Li dii Ozim kow skiej, Jó ze fo wi Ro ko szy, Bar ba rze 
Sie dlic kiej, Gra ̋ y nie Skal mier skiej, Bro ni s∏a wo wi i Bro ni s∏a wo wi Szmi tom (oj cu i sy no-
wi), Ma ria no wi Szo kal skie mu, Je rze mu Tu mi ∏o wi czo wi, W∏o dzi mie rzo wi Wa ∏´ zie, Han nie 
Wer blan-Ja ku biec, W∏o dzi mie rzo wi Wi niar skie mu, Je rze mu Woj ta to wi czo wi i Ada mo wi 
Wo∏ ko wi.
 
        Ja kub Do la tow ski
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Ja kub Do la tow ski

PRO MEMORIA
1

 Swój den dro lo gicz ny azyl stwo rzy∏ na Ur sy no wie. Den dro lo gia zaj mo wa ∏a dwa po ko je 
na pi´ trze „sta re go” bu dyn ku Wy dzia ∏u Ogrod ni cze go. Okna wy cho dzi ∏y na po ∏u dnie, 
na roz le g∏y traw nik z wie lop nio wym pla ta nem, p∏a czà cy mi wierz ba mi i pi´k nà ko lek cjà 
˝y wo p∏o tów, któ rà od pod staw za ∏o ̋ y∏ i pie l´ gno wa∏. W ga bi ne cie, zu pe∏ nie za ro Êni´ tym 
przez po roz pi na ny pod su fi tem i Êcia na mi Asparagusfalcatus, sta ∏y dwie czy trzy sza fy 
bi blio tecz ne (po za dzie ∏a mi drze wo znaw czy mi, w spo rej cz´ Êci prze nie sio ny mi z Bo ta ni ki 
Le Ênej, we d∏ug wy bo ru po czy nio ne go przez Ta de usza Gor czyƒ skie go, Ja ku ba To man ka 
i Sta ni s∏a wa Wó y cic kie go, by ∏y tu zbio ry daw nych cen ni ków szkó∏ kar skich, ja ko ˝e hi sto-
ria pol skich szkó ∏ek szcze gól nie Go pa sjo no wa ∏a) i sta ro mod ne biur ko po prof. Krzyw da-
Po lkow skim, z fa li stà, fur ko czà cà przy otwie ra niu ˝a lu zjà z li ste wek, kry jà cà szu flad ki 
i prze gród ki (potem przy tym biur ku pracował dr Jó zef Ro ko sza). W pra cow ni, po za sza-
fa mi, w któ rych by ∏y ziel ni ki dy dak tycz ne, owo ce i na sio na w pro bów kach i bu te lecz kach 
po „dek stry nie”, i ró˝ ne den dro lo gicz ne bi be lo ty, wi sia ∏y Je go pi´k ne, czar no-bia ∏e fo to-
gra ficz ne por tre ty drzew i krze wów, opraw ne tyl ko w szk∏o, po brze gach okle jo ne czar nà 
ta Êmà. Du ̋ a pra sa do ziel ni ków, z drew nia ny mi Êru ba mi, odzie dzi czo na po prof. Ro ma-
nie Ko ben dzy.
 Âwiet noÊç ko lek cji den dro lo gicz nych ur sy now skie go kam pu su to g∏ów nie je go za s∏u-
ga. Oce nia ny cz´ sto na Wy dzia le ja ko aspo ∏ecz ny od lu dek, to w∏a Ênie On po tra fi∏, pra wie 
bez po mo cy, sa mot nie, zgro ma dziç tu pi´k nie skom po no wa ny zbiór drzew i krze wów, 
a po tem la ta mi dbaç o t´ ko lek cj´, pie l´ gno waç ro Êli ny, oko py waç je czy przy ci naç. Po ro Êli-
ny wy pra wia∏ si´ lub Êcià ga∏ je z Bro nisz, Cha rze wic, Da wid, Go dzi sza, Kór ni ka, O˝a ro-
wa, Pod zam cza, Ro go wa, Umia sto wa, ze szkó ∏ek Ho se rów, Gràb czew skich, Przed pe∏ skie-
go i wie lu in nych; cz´Êç spro wa dza∏ z Bel gii i Cze cho s∏o wa cji (z Žehušic). Ro Êlin nym 
kró le stwem w nie ist nie jà cym ju˝ go spo dar stwie ogrod ni czym Wy dzia ∏u, nad skar pà 
na „sta rym” Ur sy no wie, by ∏y in spek ty i cz´Êç mno ̋ ar ki, a póê niej i sk∏a dak, czy li ma lut-
ka, ni ska szkla ren ka (jed na czy dwie?) ze sta wio na z okien in spek to wych na kszta∏t man-
sar do we go da chu. Tu gro ma dzi∏ swe skar by, do pó ki nie po sa dzi∏ ich na miej sce, nie po da-
ro wa∏, nie za wióz∏ do ˚e la zo wej Wo li.
 Ma te ria ∏y do ar ty ku ∏ów lub ksià ̋ ek zbie ra∏ d∏u go, la ta mi gro ma dzàc no tat ki, ry sun ki, 
zdj´ cia, ziel ni ki. Naj cz´ Êciej wk∏a da∏ to wszyst ko mi´ dzy sztyw ne ok∏ad ki sta rych blo ków 
ry sun ko wych, od po wied nio pod pi sa nych, i wszyst ko prze ni ka ∏o si´ wza jem nie, no to wa∏ 
bo wiem na ry sun kach i zdj´ ciach, do kart z no tat ka mi przy kle ja∏ li Êcie itp. Wie lo krot nie 
wra ca∏ do tych sa mych pa pier ków-no ta tek, two rzàc ist ny den dro lo gicz ny pa limp sest. 
No to wa∏, po dob nie jak pi sa∏ li sty, na tym, co mia∏ pod r´ kà, szcze gól nie ch´t nie wy ko rzy-
stu jàc brud no pi sy i wszel ki pa pier „z od zy sku”. No tat ki w te re nie, spi sy ro Êlin (z po mia-
ra mi – za wsze mia∏ przy so bie kra wiec ki cen ty metr) ro bi∏ zwy kle w gru bych ter mi na-
rzach. Go to we ju˝ tek sty ksià ̋ ek i ar ty ku ∏ów no si ∏y pi´t no tych skon den so wa nych no ta-
tek, by ∏o w nich mnó stwo skró tów i ani krzty „wo dy”.
 W roz po zna wa niu drzew i krze wów, choç mia∏ do te go wy jàt ko we „oko”, a po ma ga-
∏a – Êwiet na pa mi´ç do ro Êlin i ich nazw, by∏ bar dzo ostro˝ ny. Nie lu bi∏, gdy ktoÊ by∏ 
w tej ma te rii zbyt szyb ki, a zw∏asz cza, gdy uda wa∏ tyl ko, ˝e coÊ wie, po zna je czy pa mi´-
ta. By wa∏ we re dy kiem i z∏o Êliw cem, i w ta kich w∏a Ênie przy pad kach wy cho dzi ∏o to na jaw. 
Z∏o Êli woÊç mia ∏a jed nak za wsze swe dru gie dno, ∏a god ne i przy ja zne dla ofia ry. 
W roz mo wach i li stach cz´ sto by∏ iro nicz ny, lu bi∏ te˝ wtrà caç Êci chap´k ˝ar ty. 

1 W. Seneta lubi∏ ∏acin´, niespodzianki, ró˝ne rzeczy robione troch´ „inaczej”; myÊl´, ˝e cieszy∏yby 
Go takie ∏aciƒskie tytu∏y rozdzia∏ów?



By∏ nie Êmia ∏y i w kon tak tach z ludê mi ∏a two si´ zra ̋ a∏, na je ̋ a∏ i za sko ru pia∏. Szcze gól nie 
nie pew nie czu∏ si´ w ob cym, „groê nym” te re nie, na przy k∏ad do pie ro w star szym wie ku 
prze móg∏ w so bie l´k przed bi blio te ka mi, ba∏ si´ te˝ wi zyt w g∏ów nym oÊrod ku den dro-
lo gicz nym w Pol sce, w Kór ni ku.
 Mia∏ pi´k ne, czy tel ne pi smo. Ry so wa∏ po mi strzow sku, naj pi´k niej sze sà chy ba Je go 
szyb kie, za zwy czaj o∏ów ko we, szki ce te re no we. Wi´k szoÊç den dro lo gów czy mi ∏o Êni ków 
drzew zna si ∏à rze czy nie te szki ce, a pu bli ko wa ne w ksià˝ kach i ar ty ku ∏ach por tre ty 
i stu dia ro bio ne an giel skim piór kiem, tu szem. Zro bi∏ ty sià ce czar no-bia ∏ych zdj´ç i barw-
nych prze êro czy. Fo to gra fie bar dzo ce ni∏, zbio ry ne ga ty wów, od bi tek, slaj dów by ∏y 
do k∏ad nie opi sa ne i utrzy ma ne w wiel kim po rzàd ku.
 Mia∏ ta lent do j´ zy ków, zna∏ wy Êmie ni cie nie miec ki i an giel ski, do brze – fran cu ski, 
w pod sta wo wym za kre sie tak ̋ e ro syj ski i ∏a ci n´ (sta ro rzym skie sen ten cje wy no to wy wa∏ 
so bie na kar te lusz kach). Ra dzi∏ so bie z cze skim, hisz paƒ skim i w∏o skim. Zdol no Êci j´ zy-
ko we wy ko rzy sty wa∏ i szli fo wa∏ w ko re spon den cji, szcze gól nie ob fi tej w m∏o do Êci. 
W la tach 1956-1960 ko re spon do wa∏ z ró wie Êni ka mi ze Êwia ta, po cz´ Êci w ra mach ak cji 
„Youth of All Na tions”, z Hi roy uki Na ka ni shi z Ja po nii, Vel ta Ann Berg ze Sta nów Zjed-
no czo nych, z Oen Sioe Lan z In do ne zji.
 Za wsze cie szy∏ si´ po wo dze niem u p∏ci prze ciw nej, ale ˝y cie sp´ dzi∏ sa mot nie, bo od wle-
ka jàc sto sow nà de cy zj´ – w koƒ cu si´ nie o˝e ni∏. Jad∏ by le co, zwy kle pich ci∏ so bie kur cza ki 
w ma ∏ej kuch ni, któ ra mie Êci ∏a jed nak przede wszyst kim ziel ni ki i cz´Êç ar chi wum oraz 
bi blio te ki den dro lo gicz nej. Na ma szy nie te˝ cz´ sto pi sa∏ w∏a Ênie w kuch ni. Lu bi∏ zsia d∏e 
mle ko roz be∏ ta ne z d˝e mem, a po upad ku „ko mu ny” – jo gur ty owo co we w ma ∏ych, pla sty-
ko wych ku becz kach. Za ja da∏ si´ – nie ste ty – s∏o dy cza mi, zw∏asz cza cze ko la dà i cze ko lad ka-
mi, jad∏ te˝ ca ∏e ki lo gra my orze chów w∏o skich, a na wyprawach w teren ∏uska∏ s∏oneczniki. 
W star szym wie ku przez wie le lat cho dzi∏ na obia dy nie da le ko od do mu, do sto ∏ów ki aka-
de mi ka SGGW przy ul. Gre na die rów. Do ubra nia zu pe∏ nie nie przy wià zy wa∏ wa gi, mia∏ 
na przy k∏ad „nie Êmier tel nà” sztruk so wà ma ry nar k´, w któ rej za pa mi´ ta ∏o Go wie le rocz-
ni ków s∏u cha czy Je go wy k∏a dów. Póê niej, zda je si´, ode rwa∏ jej r´ ka wy i mia∏ – ka mi zel k´! 
Gdy by∏ ju˝ sta ry i scho ro wa ny, przy ja cie le – An drzej Mar czew ski, W∏o dzi mierz Wi niar ski 
czy Je rzy Woj ta to wicz – wie le si´ mu sie li na pro siç lub chwy taç ró˝ nych pod st´ pów, 
by za cià gnàç go do skle pu i na mó wiç do kup na cze goÊ z ubra nia.
 Daw ni stu den ci po la tach wspo mi na jà Je go wy k∏a dy, mia∏ bo wiem nie wàt pli wie wiel-
kie umie j´t no Êci dy dak tycz ne. Wpa da∏ na sa l´ w ostat niej chwi li i od ra zu mó wi∏ o drze-
wach – z za pa ∏em, znaw stwem i mi ∏o Êcià. Wy k∏a dy ilu stro wa∏ wy ∏àcz nie w∏a sny mi 
prze êro cza mi, koƒ czàc cz´ sto por tre tem bie dron ki, jasz czur ki, mo ty la, wie wiór ki, 
trzmie la lub ˝a by. Urzà dza∏ stu den tom „den dro tur nie je” z na gro da mi (na przy k∏ad 
eg zem pla rza mi au tor ski mi „Kak tu sów”), na Êcia nie przed Za k∏a dem wy wie sza∏ na ta bli-
cy ró˝ ne cie ka wost ki, sto sow ne „den dro lo gicz ne” wy cin ki z ga zet itp. Zwieƒ cze niem 
kur su den dro lo gii by∏ wy jazd do Ro go wa i pra wie ka˝ dy z by ∏ych uczniów ma z ta kie go 
wy jaz du pa miàt ko we zdj´ cie, ro bio ne zwy kle w al pi na rium (wie le rocz ni ków ro bi-
∏o so bie te˝ po ̋ e gnal ne zdj´ cie z W. Se ne tà w sa li wy k∏a do wej na Ur sy no wie). Je go 
dy dak tycz ny za pa∏, cie p∏y sto su nek do stu den tów i ser ce dla „Ur sy no wa” wi daç tak ̋ e 
po spo so bie, w ja ki pro wa dzi∏ wiel kà, za ∏o ̋ o nà przez sie bie ksi´ g´, w któ rej no to wa∏ 
wszyst kie oce ny z eg za mi nów z den dro lo gii („Den dro lo gia/ stu dia od 1930 r./ Szko-
∏a G∏ów na Go spo dar stwa Wiejsk.”). Oce ny z lat 1930-1973 wpi sa∏ w∏a sno r´cz nie, nie-
zwy kle czy tel nie i sta ran nie, opa tru jàc je licz ny mi uwa ga mi – na przy k∏ad do da wa∏ przy 
na zwi skach stu den tek ich póê niej sze na zwi ska „z m´ ̋ a” i ko men to wa∏ po sta wio ne oce-
ny („wy jàt ko wa (5+)” – o Ma rii Ka miƒ skiej w 1962 r., „chy ba naj lep szy” – o Ta de uszu 
Ru si now skim w 1965 r., ale i: „obie ca∏ po pra wiç do koƒ ca III (nie za s∏u ̋ y∏)”, „ulgo wo 
– zo bow.[ià za nie]”). W póê niej szych la tach co raz cz´ Êciej na zwi ska wpi sy wa li w ksi´ dze 
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po moc ni cy W. Se ne ty, a on sam opa try wa∏ je tyl ko stop nia mi, ostat ni ta ki Je go wpis 
po cho dzi z ro ku aka de mic kie go 1984/85.
 Dla dzie ka nów, sze fów, urz´d ni ków nie by∏ ∏a twym wspó∏ pra cow ni kiem. Raz po raz 
„pod pa da∏” to te mu, to owe mu, bo cho dzi∏ za wsze w∏a sny mi Êcie˝ ka mi i nie po wstrzy my-
wa∏ si´ od cel nych, iro nicz nych, cz´ sto bez li to snych uwag o uczel nia nej rze czy wi sto Êci. 
Dla przy k∏a du 28 li sto pa da 1969 r. dzie kan po wo ∏a∏ Go – ja ko opie ku na stu den tów pierw-
sze go ro ku – na „cz∏on ka Ra dy Wy dzia ∏u Ogrod ni cze go d/s m∏o dzie ̋ y”, ale bar dzo szyb-
ko, ju˝ 3 lu te go 1970 r., roz pa try wa no pod czas Ra dy Wy dzia ∏u wnio sek o  „zmia n´ opie-
ku na I ro ku”. Przy czy na – w stycz niu W. Se ne ta przed ∏o ̋ y∏ zwierzch ni kom „Uwa gi 
opie ku na ro ku I Wydz. Ogr.”, by ∏o to, jak za no to wa∏ w brud no pi sie, „spra woz da nie, któ-
re praw do po dob nie ni ko mu si´ nie przy da i w ni czym nie zmie ni sy tu acji, [a któ re] skoƒ-
czy ∏em o godz. 2.15 z uszczerb kiem dla zdro wia”. Pi sa∏ mi´ dzy in ny mi tak: „Or ga ni za-
cja t. zw. pra cy wy cho waw czej i opie kuƒ czej (ja kie roz gra ni cze nie?) po zo sta wia 
wie le do ˝y cze nia i jest grun tow nie zbiu ro kra ty zo wa na – nad miar „eta tów wy cho waw-
czo-opie kuƒ czych”. Sku tek – po wta rza nie i oma wia nie tych sa mych, cz´ sto ma ∏o istot-
nych spraw, przez wie le osób na ró˝ nych szcze blach i na ró˝ nych ty pach ze braƒ. [...] 
Mar no tra wie nie cza su i ner wów na ukow ców – czas ten po dob no li czy si´ po dwój nie! Wàt-
pli wa sa tys fak cja z ta kie go dzia ∏a nia – dla osób nie pod le ga jà cych psy cho zie i za cho wu jà-
cych zdro wy roz sà dek” [...] „Gro madz kie in spek cje w do mach aka de mic kich by ∏y nad 
wy raz owoc ne i przy nio s∏y wie le za do wo le nia za rów no miesz kaƒ com, jak ad mi ni stra cji 
i nie pro szo nym go Êciom. Wnio ski z tych in spek cji oka za ∏y si´ bar dzo po dob ne do ze bra-
nych w po przed nich la tach, pro po nu je si´ wi´c prze pi sy wa nie ich w na st´p nych la tach 
bez urzà dza nia in spek cji” [...] „Opie kun ro ku spo tka∏ si´ z ogó ∏em (teo re tycz nie) stud. 
I. r. 3 ra zy – na po czàt ku, w Êrod ku i na koƒ cu se me stru, przede wszyst kim, aby go 
do brze po zna li i nie mó wi li, ˝e nie zna jà. [...] Wszy scy by li ogrom nie za do wo le ni z tych 
spo tkaƒ i by ∏y one bar dzo owoc ne, po nie wa˝ trwa ∏y krót ko. Opie kun ro ku zo bo wià za∏ 
do uwzgl´d nia nia hie rar chii urz´ do wej w za ∏a twia niu spraw, po nie wa˝ tych rze czy trze-
ba uczyç si´ za m∏o du i sà nie zb´d ne w ˝y ciu i pra cy za wo do wej („dro ga s∏u˝ bo wa”). 
Stu den ci ma jà zwra caç si´ z bo làcz ka mi do le ka rza, den tyst ki, z in ny mi do sta ro stów 
grup, ci – do sta ro sty ro ku, opie ku nów grup, któ rzy do no szà te spra wy do opie ku na ro ku 
a ten do Ob. Dzie ka na. Nie mo˝ na prze cie˝ przy zwy cza jaç stu den tów, ˝e by bez po Êred nio 
cho dzi li do Ob. Dzie ka na, bo trud no Go zna leêç, ty le ma wa˝ niej szych spraw na g∏o wie, 
zresz tà to by nie by ∏o wy cho waw cze”.
 Bar dzo lu bi∏ kon tak ty „z te re nem”, co prze czy po wierz chow nym opi niom o za mkni´-
ciu w so bie i aspo ∏ecz no Êci. La ta mi pro wa dzi∏ prze cie˝ jed no oso bo wà, ko re spon den cyj nà 
„Po rad ni´ Den dro lo gicz nà”, bar dzo lu bi∏ opro wa dzaç wy ciecz ki, zw∏asz cza po uko cha nej 
˚e la zo wej Wo li, czy pod pi sy waç swój prze wod nik po tym par ku (w War sza wie ta kim ulu-
bio nym par kiem, ce lem cz´ stych spa ce rów, by∏ Park Pa de rew skie go czy li Ska ry szew ski). 
Mia∏, szcze gól nie ja ko m∏o dy den dro log, dzie siàt ki od czy tów i pre lek cji dla mi ∏o Êni ków 
ro Êlin. Nie lu bi∏ tyl ko i ze cy do wa nie uni ka∏ wy stà pieƒ pu blicz nych w gro nie den dro lo gów 
czy bo ta ni ków.
 Na stu diach i jesz cze ∏ad nych pa r´ lat póê niej miesz ka∏ u ciot ki ze stro ny mat ki, Zo fii 
G´ bar skiej, na pi´k nym, przed wo jen nym osie dlu War szaw skiej Spó∏ dziel ni Miesz ka nio wej 
na ˚o li bo rzu, przy ul. Sto ∏ecz nej 14 m. 184 (do pie ro po Êmier ci W. Se ne ty do wie dzia ∏em si´, 
˝e miesz ka∏ w do mu, gdzie – w la tach rzecz ja sna póê niej szych – by wa ∏em nie raz u... mo jej 
ciot ki!). Po tem prze niós∏ si´ do w∏a sne go ju˝, spó∏ dziel cze go miesz ka nia, na Pra g´ (Al. 
Wa szyng to na 45/51 m. 140). By ∏a to ka wa ler ka  – na ro˝ ny po kój z kuch nià, na ostat nim, 
czwar tym pi´ trze bez win dy. Z up∏y wem lat miesz ka nie sta wa ∏o si´ co raz bar dziej za gra co-
ne, a po rzà dek pa no wa∏ tyl ko w tym, co mia ∏o zwià zek z  „dzie ∏a mi”, w zbio rach fo to gra-
ficz nych, ziel ni kach, w no tat kach do ko lej nych ksià ̋ ek, ry sun kach. W do ni cach – dra ce na, 
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dwie mon stru al nie wiel kie, zaj mu jà ce po ∏o w´ po ko ju au ku by i, tak jak na Ur sy no wie, 
Asparagusfalcatus, z kil ku me tro wy mi, po roz pi na ny mi p´ da mi. Na pó∏ kach, na ma kat ce 
przy ∏ó˝ ku – spo ro dro bia zgów, pa mi´ tam na przy k∏ad, ˝e do ma kat ki przy pi´ ta by ∏a sów-
ka-ma skot ka i ró˝ ne wy cin ki z ga zet. Na Êcia nie wi sia∏ du ̋ y, opraw ny w drew no ba ro metr 
nie miec kiej flo ty mor skiej. W se kre ta rzy ku bla sza ne pu de∏ ka na ty toƒ faj ko wy „Spe cjal ny” 
(po oj cu) i szkla ny, z dwu cz´ Êci, ka ∏a marz na tusz i piór ko do ry so wa nia. W Êcia nie mi´ dzy 
po ko jem a kuch nià by ∏o du ̋ e akwa rium, a na fo te lu lub ∏ó˝ kach spa ∏y Êwin ki mor skie.
 Je go sto su nek do zwie rzàt by∏ wy jàt ko wo ser decz ny. Na wy pra wach te re no wych, gdy 
zwie dza li Êmy ja kiÊ park, od ra zu wy pa try wa∏ miejscowe pie ski i bra ta∏ si´ z ni mi. Na le ̋ a∏ 
do To wa rzy stwa Opie ki nad Zwie rz´ ta mi, drob ne ho no ra ria i ró˝ ne „koƒ ców ki”, a cza-
sem i znacz niej sze su my, prze ka zy wa∏ na pod war szaw skie schro ni sko dla bez dom nych 
zwie rzàt w Ce le sty no wie.
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Ja kub Do la tow ski

CURRICULUM VITAE

 Fak ty z ˝y cia W∏o dzi mie rza Se ne ty ze sta wi ∏em w znacz nej cz´ Êci z ˝y cio ry sów i kon-
spek tów ró˝ nych urz´ do wych pism przy go to wa nych przez Nie go sa me go, w ró˝ nym cza-
sie i dla ró˝ nych in sty tu cji. Uj´ te w na wia sy trój kàt ne wtrà ce nia w cy to wa nych frag men-
tach pi sa nych przez W. Se ne t´ do ku men tów, to tak ̋ e Je go s∏o wa, choç za czerp ni´ te ze êró-
de∏ in nych ni˝ aku rat cy to wa ne. Wszyst kie na to miast uwa gi re dak cyj ne, po cho dzà ce ode 
mnie, za mknà ∏em w na wia sach kwa dra to wych.
 By∏ skry ty, nie wie le lub pra wie nic o so bie nie mó wi∏ (tyl ko o drze wach, ro Êli nach – 
lu bi∏ roz ma wiaç), w zwiàz ku z tym wi´k szoÊç in for ma cji zbie ram i od twa rzam, do pa so-
wu j´ jed no do dru gie go – do pie ro po Je go Êmier ci. Wie le fak tów mu sz´ opa try waç zna ka-
mi za py ta nia. Cza sa mi pew nie coÊ po my li ∏em lub prze ina czy ∏em, coÊ za nie dba ∏em lub 
opu Êci ∏em?

 W∏o dzi mierz Je rzy Se ne ta uro dzi∏ si´ dnia 20 wrze Ênia 1923 ro ku, „w Go ∏o no gu[ -Flo-
rze], po wie cie b´ dziƒ skim, wo jew. (wów czas) kie lec kim. Oj ciec «Mi cha∏ Se ne ta, ur. 11 li sto-
pa da 1893 w Sta rym Sam bo rze» koƒ czy∏ w tym cza sie stu dia praw ni cze na Uni wer sy te cie 
J. Ka zi mie rza we Lwo wie «apli ka cj´ od by∏ w ro dzin nym mie Êcie u ad wo ka ta; do przej Êcia 
na eme ry tu r´ w 1961 r. pra co wa∏ ca ∏y czas z Za rzà dzie Miej skim i Miej skiej Ra dzie Na ro-
do wej w Dà bro wie Gór ni czej, m. in. ja ko kie row nik Wy dzia ∏u Ogól ne go, Wy dzia ∏u Or ga ni-
za cyj no-Praw ne go i rad ca praw ny», mat ka «Ja ni na z do mu Min czew ska, ur. 29 sierp nia 
1895 w Czer won ce w po wie cie w´ grow skim» pra co wa ∏a ja ko na uczy ciel ka «szkó∏ po wszech-
nych i pod sta wo wych od 15 lu te go 1915 do przej Êcia na eme ry tu r´ w 1955 i póê niej, do 1 
wrze Ênia 1967; w cza sie oku pa cji pro wa dzi ∏a taj ne na ucza nie w du ̋ ym za kre sie»”. M∏od szy 
brat, Ro man (ur. 25 grud nia 1926 r., zm. 5 wrze Ênia 2003 r.; je go brat-bliê niak, Ste fuÊ, 
umar∏ w nie mow l´c twie w 1927 r.), ukoƒ czy∏ po II woj nie Po li tech ni k´ Âlà skà w Gli wi cach 
ja ko in ̋ y nier me cha nik i pra co wa∏ póê niej na kie row ni czych sta no wi skach w So snow cu 
i Dà bro wie Gór ni czej w szkol nic twie za wo do wym i prze my Êle.
 „W la tach 1929-1935 uczy ∏em si´ w szko ∏ach (wów czas) po wszech nych w B´ dzi nie« -
Ko sze le wie» i Dà bro wie Gór ni czej, w zwiàz ku ze zmia na mi miej sca za miesz ka nia ro dzi-
ców. Oj ciec, przez kil ka lat bez pra cy, otrzy ma∏ jà w koƒ cu te go okre su w Za rzà dzie Miej-
skim w Dà bro wie Gór ni czej na sta no wi sku urz´d ni ka.
 W la tach 1935-39 ucz´sz cza ∏em do Paƒ stwo we go Gim na zjum im. W. ¸u ka siƒ skie go 
w Dà bro wie Gór ni czej, któ re ukoƒ czy ∏em w 1939 r.
 Woj na prze rwa ∏a dal szà na uk´, usu wa jàc jed no cze Ênie mat k´ ze sta no wi ska na uczy ciel ki. 
Oj ciec pra co wa∏ na dal w Za rzà dzie Miej skim, ja na to miast zo sta ∏em za trud nio ny po czàt ko wo 
w fa bry ce kar to nu w B´ dzi nie [Kar to na gen fa brik Ti sch mann; 8 lip ca 1940-14 stycz nia 1941] 
«Fa brik ge hil fe, po pó∏ to ra rocz nym [chy ba: pó∏ rocz nym?] okre sie prze nio s∏em si´ na sku tek 
sta raƒ do Ogro dów Miej skich w Dà bro wie G.[ór ni czej], gdzie od 1941 r. pra co wa ∏em ja ko 
ro bot nik [Gar te nar be iter] a˝ do chwi li uwol nie nia od oku pan ta»”.
 Od 17 stycz nia do sierp nia 1945 r. pra co wa∏ z Za rzà dzie Miej skim w Dà bro wie Gór ni-
czej, we d∏ug urz´ do we go za Êwiad cze nia o za trud nie niu „po czàt ko wo w cha rak te rze 
prak ty kan ta w Ogro dzie Miej skim, na st´p nie ja ko si ∏a sa mo dziel na, za st´ pu jàc na wet 
w ra zie po trze by kie row nicz k´ O.[gro dów] M.[iej skich]”.
 „Eg za min ma tu ral ny dla eks ter nów z∏o ̋ y ∏em w czerw cu 1945 r. w Paƒ stwo wym 
Li ceum im. S. Sta szi ca w So snow cu i w tym sa mym ro ku roz po czà ∏em stu dia na Wydz. 
Ogrod ni czym S[zko ∏y] G[∏ów nej] G[ospo dar stwa] W[iej skie go] w War sza wie, po od by ciu 
prak ty ki wst´p nej w Skier nie wi cach i Osi nach”.
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 W cza sie stu diów kil ka ra zy wy je˝ d˝a∏ na prak ty ki wa ka cyj ne. I tak od 26 lip ca do 31 
sierp nia 1946 r. prak ty ko wa∏ w Za k∏a dzie Ho dow li Drzew Paƒ stwo we go In sty tu tu 
Na uko we go Go spo dar stwa Wiej skie go w Po ̋ o gu pod Pu ∏a wa mi, od 7 sierp nia do 7 wrze-
Ênia 1947 r. w Ogro dach Kór nic kich, od 21 lip ca do 15 sierp nia 1948 r. w Wy dzia le Plan-
ta cji Miej skich w Gdaƒ sku (w Oli wie), od 19 sierp nia do 10 wrze Êniu 1949 r. miej scem 
je go na uki by ∏y Státní výzkum ne usta vy za hrad nické w Průho ni cach pod Pra gà (po je cha∏ 
tam ra zem z ko le gà ze stu diów, Lon gi nem Maj dec kim), wresz cie od 21 sierp nia do 15 
wrze Ênia 1950 r. uczy∏ si´ w Miej skich Za k∏a dach Ogrod ni czych w Szcze ci nie. W 1948 r. 
mia∏ sze Êcio mie si´cz ne prak ty ki w Skier nie wi cach. Trud no by ∏o by zna leêç lep sze miej sca 
na uki dla przy sz∏e go den dro lo ga!
 Od pierw sze go ro ku stu diów dzia ∏a∏ w za rzà dzie Ko ∏a Ogrod ni ków Stu den tów SGGW, 
pod ko niec stu diów by∏ je go prze wod ni czà cym (po la tach, w 1972 r., zo sta nie opie ku nem 
stu denc kie go Ko ∏a Na uko we go Ogrod ni ków). Sta ra niem Ko ∏a wy da∏ dwa (?) skryp ty, któ-
re obej mo wa ∏y treÊç ro Êli no znaw czych wy k∏a dów prof. Ro ma na Ko ben dzy. W 1950 r. 
zo sta∏ „za kwa li fi ko wa ny do wy jaz du na rocz ny po byt w USA [...] w ostat niej chwi li za stà-
pio ny w Szko le przez in ne go kan dy da ta”.
 Dy plo mu in ̋ y nie ra ogrod ni ka i ma gi stra na uk agro tech nicz nych ze spe cja li za cjà 
w ar chi tek tu rze kra jo bra zu bro ni∏ 18 stycz nia 1951 r. (wcze Êniej, 21 grud nia 1950 r., zda∏ 
sto sow ny eg za min), na pod sta wie pra cy „Park Den dro lo gicz ny w Ro go wie”, przy go to wy-
wa nej w Za k∏a dzie Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu i Par ko znaw stwa pod kie run kiem prof. Fran-
cisz ka Krzyw da-Po lkow skie go, a po je go Êmier ci  – prof. Al fon sa Zie lon ki. Ju˝ przed zro-
bie niem dy plo mu, od 15 kwiet nia 1950 r., pra co wa∏ kil ka mie si´ cy na pó∏ eta tu w Cen-
tral nym Biu rze Pro jek tów Ar chi tek to nicz nych i Bu dow la nych „w cha rak te rze star sze go 
po moc ni ka /tech nik/ przy pro jek tach ogrod ni czych”, a od 1 wrze Ênia 1950 r. w kie ro wa-
nym przez prof. Ro ma na Ko ben dz´ Za k∏a dzie Bo ta ni ki Le Ênej i Den dro lo gii (prze mia no-
wa nym po tem na Ka te dr´ Bo ta ni ki Le Ênej) na Wy dzia le Le Ênym SGGW; w po da niu 
o pra c´ po wo ∏y wa∏ si´ na re fe ren cje Al fon sa Zie lon ki i Ge rar da Cio∏ ka. Po czàt ko wo, 
do koƒ ca mar ca 1951 r., by∏ m∏od szym asy sten tem, a po tem, do 30 czerw ca 1954 r. – star-
szym asy sten tem. Jak pi sa∏ o Nim w lu tym 1951 r. w no tat ce-do no sie szef kadr SGGW 
– „W ˝y ciu spo ∏ecz nym ani po li tycz nym udzia ∏u nie bie rze”.
 „Od po czàt ku pra cy w SGGW zaj mo wa ∏em si´ wy ∏àcz nie spra wa mi den dro lo gii ogrod-
ni czej «dla stu den tów Wy dzia ∏u Ogrod ni cze go», po ma ga jàc w çwi cze niach, po tem pro wa-
dzàc je sa mo dziel nie. Od ro ku 1955/56, ju˝ w cza sie cho ro by Prof. dr R. Ko ben dzy, za czà-
∏em pro wa dziç rów nie˝ wy k∏a dy z den dro lo gii”. Ad iunk tem w Ka te drze Bo ta ni ki Le Ênej 
zo sta∏ 1 lip ca 1954 r., choç nie zda∏ wy ma ga ne go eg za mi nu z pod staw mark si zmu, o czym 
Êwiad czà za cho wa ne w Ar chi wum Cen tral nym SGGW do ku men ty, wy ja Ênia jà ce przed 
w∏a dza mi to „po tkni´ cie”.
 W 1950 r. za pi sa∏ si´ do Pol skie go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go, do sek cji den dro lo gicz-
nej. Po trzech la tach cz∏on ko stwa, 20 li sto pa da 1953 r., gdy za rzàd war szaw skie go od dzia-
∏u Sek cji Den dro lo gicz nej wy ∏à czo no z Za rzà du G∏ów ne go PTB a pierw szym je go prze wod-
ni czà cym zo sta∏ prof. Ta de usz Gor czyƒ ski, W. Se ne ta zo sta∏ wy bra ny se kre ta rzem te go 
od dzia ∏u Sek cji. W wy bo rach uzu pe∏ nia jà cych, któ re od by ∏y si´ 19 paê dzier ni ka 1955 r., 
zo sta∏ prze wod ni czà cym od dzia ∏u i by∏ nim do na st´p nych wy bo rów czy li do 22 li sto pa da 
1957 r. Póê niej, w la tach 60-tych i 70-tych XX wieku,, cz´ sto pod pi sy wa∏ „za Za rzàd” pi sma 
war szaw skie go od dzia ∏u Sek cji Den dro lo gicz nej.
 Sie dzi ba od dzia ∏u war szaw skie go Sek cji Den dro lo gicz nej PTB mie Êci ∏a si´ w Za k∏a dzie 
Bo ta ni ki Le Ênej Wy dzia ∏u Le Êne go, w III pa wi lo nie gma chu SGGW przy ul. Ra ko wiec kiej, 
i tam od by wa ∏y si´ ze bra nia, cz´ ste wów czas, o˝y wio ne, t∏um ne! Za cho wa ne do ku men ty 
Sek cji Den dro lo gicz nej Od dzia ∏u War szaw skie go PTB po zwa la jà od no to waç re fe ra ty, 
wy g∏o szo ne na ze bra niach war szaw skich den dro lo gów przez W. Se ne t´ (na nie któ rych 
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ze bra niach dwu pre le gen tów przed sta wia ∏o dwa ró˝ ne te ma ty, obok W. Se ne ty – Ma ria 
Za no wa, Ka rol Jansz, Ta de usz Szy ma now ski). Pierw szy – za pew ne? – ta ki od czyt mia∏ 
miej sce 2 kwiet nia 1954 r., W. Se ne ta mó wi∏ „O za le tach i wa dach par ku w ˚e la zo wej 
Wo li” (mia∏ 55 s∏u cha czy!), po trzech ty go dniach, 23 kwiet nia, opo wie dzia∏ o „Par ku 
w Go ∏u cho wie” (47 s∏u cha czy). Ko lej ne te ma ty to „Ak tu al no Êci den dro lo gicz ne” (7 czerw-
ca 1955 r., 35 s∏u cha czy), „Park w Ma cie jow cu k. Je le niej Gó ry” i „Am bro wiec ame ry kaƒ-
ski w War sza wie i Skier nie wi cach” (21 mar ca 1956 r., fre kwen cja – 21 osób), „Prze glàd 
li te ra tu ry den dro lo gicz nej [za gra nicz nej]” (20 kwiet nia te go˝ ro ku, 33 s∏u cha czy); 
na ostat nim ze bra niu w ro ku 1956, 14 grud nia, mó wi∏ o „Ar bo re tum w Wir tach” (22 s∏u-
cha czy). Z po czàt kiem 1958 r. (7 lu te go, 20 s∏u cha czy) te ma tem by ∏y „Naj now sze ba da nia 
nad po cho dze niem Gink go bi lo ba”, a na po czàt ku 1959 r. (20 lu te go, 24 s∏u cha czy) – zno-
wu „Prze glàd naj now szej li te ra tu ry den dro lo gicz nej”. Je den raz wy bra∏ si´ z od czy tem 
w te ren „ob cy”, do po znaƒ skie go od dzia ∏u Sek cji.
 W la tach 1976-1980 by∏ cz∏on kiem Ko mi te tu Re dak cyj ne go, a w la tach 1985-1992 – 
za st´p cà re dak to ra na czel ne go „Rocz ni ka Sek cji Den dro lo gicz nej PTB”; w pierw szej 
po ∏o wie 80-ych lat XX wieku or gan pol skich den dro lo gów w ogó le si´ nie uka zy wa∏, tym 
sa mym W. Se ne ta wspó∏ re da go wa∏ wszyst kie „Rocz ni ki” w la tach 1976-1992. By ∏o to Je go 
ulu bio ne pi smo, któ re go przez pó∏ wie ku by∏ naj p∏od niej szym au to rem – opu bli ko wa∏ 
tu gru bo po nad set k´ ar ty ku ∏ów, no ta tek i re cen zji.
 Wy stà pieƒ pu blicz nych, po za po ga dan ka mi czy od czy ta mi dla sze ro kiej pu blicz no Êci, 
zde cy do wa nie nie lu bi∏ i z cza sem ca∏ kiem za nie cha∏, mo˝ na je po li czyç na pal cach jed nej 
r´ ki. Na Zjeê dzie Sek cji Den dro lo gicz nej PTB (po ∏à czo nym z „kur so kon fe ren cjà” Sto wa-
rzy sze nia In ̋ y nie rów i Tech ni ków Ogrod nic twa) w War sza wie (25-27 czerw ca 1962 r.) 
wy g∏o si∏ w dru gim dniu zjaz du re fe rat „Ana li za do bo ru drzew i krze wów dla te re nów zie-
lo nych miast i osie dli”, a po po ∏u dniu opro wa dza∏ uczest ni ków po ulu bio nym par ku 
w ˚e la zo wej Wo li, i wte dy czu∏ si´ na pew no le piej, w swo jej ro li, swo bod nie.
 W cza sie pra cy na Wy dzia le Le Ênym, „na Ra ko wiec kiej”, roz wi nà∏ dzia ∏al noÊç po pu-
la ry za tor skà, któ ra Mu za wsze bar dzo „le ̋ a ∏a” i któ rej od da wa∏ si´ z pa sjà, nie szcz´ dzàc 
cza su. W la tach 1951-1966 (mo ̋ e i d∏u ̋ ej, „Po rad nia” dzia ∏a ∏a w ka˝ dym ra zie jesz cze 
d∏u go po prze no si nach na Wy dzia∏ Ogrod ni czy, na Ur sy nów) pro wa dzi∏ pod szyl dem Sek-
cji Den dro lo gicz nej PTB – ale sam je den – ko re spon den cyj nà „Po rad ni´ Den dro lo gicz-
nà”. Wy ciecz ki, re fe ra ty, od czy ty i po ga dan ki – za wsze ∏a two na wià zy wa∏ kon takt ze s∏u-
cha cza mi, a oni wy czu wa li, ˝e bar dzo lu bi to, o czym mó wi – wszyst ko to mia ∏o miej sce 
w ra mach dzia ∏al no Êci ró˝ nych or ga ni za cji, nie tyl ko Sek cji Den dro lo gicz nej PTB: Sto wa-
rzy sze nia In ̋ y nie rów i Tech ni ków Ogrod nic twa (Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej), 
Wo je wódz kie go OÊrod ka Do sko na le nia Kadr Ogrod ni czych, Pol skie go To wa rzy stwa 
Tu ry stycz no-Kra jo znaw cze go, Pol skie go Zwiàz ku Ogrod ni cze go. Wy g∏o si∏, z ra mie nia 
Ko mi sji Po pu la ry za cji Bo ta ni ki PTB, 11 re fe ra tów i od czy tów. Wio snà 1952 r. mia∏ 
w War sza wie 10 wy k∏a dów w ra mach kur su dla ogrod ni ków, któ rzy chcie li uzy skaç sto-
pieƒ tech ni ka, a w stycz niu 1958 r. pro wa dzi∏ 34-go dzin ny kurs szkó∏ kar stwa drzew 
i krze wów ozdob nych w ¸o dzi (na zle ce nie Mi ni ster stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej). 
Wspó∏ pra co wa∏ z war szaw skim M∏o dzie ̋ o wym Do mem Kul tu ry.
 Od po ∏o wy 50-tych lat XX wieku by∏ przez kil ka lat ku ra to rem par ku w ˚e la zo wej 
Wo li, jeê dzi∏ tam wte dy dwa ra zy w mie sià cu, in wen ta ry zo wa∏, „wy da wa∏ in struk cje pra-
cow ni kom”; póê niej zo sta∏ ho no ro wym opie ku nem te go par ku. W tym sa mym okre sie 
za czà∏ in wen ta ry zo waç drze wa i krze wy in nych na szych par ków i ogro dów – za czà∏ 
od ogro dów bo ta nicz nych w War sza wie i Wro c∏a wiu, szkó ∏ek miej skich i Ogro du Mi´-
dzysz kol ne go w War sza wie, nie któ rych par ków o cha rak te rze ko lek cyj nym i ar bo re tów 
– w Kl´ ce, Wir tach, ¸aƒ cu cie, Ma cie jow cu. Po par kach jeê dzi∏ do póê nej sta ro Êci i nikt 
w Pol sce nie zna∏ tak jak On ich den dro lo gicz nej „za war to Êci”.
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 W 1956 r. zo sta∏ – pierw szy w Pol sce! – cz∏on kiem eli tar nej wów czas i dzia ∏a jà cej 
w do dat ku „za ˝e la znà kur ty nà” In ter na tio nal Den dro lo gy Union (póê niej – In ter na tio-
nal Den dro lo gy So cie ty, to wa rzy stwa, któ re w Pol sce ni gdy nie mia ∏o wi´ cej ni˝ kil ku 
cz∏on ków). Ju˝ rok póê niej po je cha∏ na jej zjazd w Bel gii, a w 1959 r., ra zem z Ka zi mie-
rzem Bro wi czem oraz Stefanem Bia∏obokiem z Kór ni ka i Czes∏awem Nowakiem 
z Radzymina na zjazd w Ir lan dii.
 Od po czàt ku se me stru zi mo we go 1959 r., na dal ja ko ad iunkt, pra co wa∏ ju˝ na Ur sy-
no wie, na ro dzi mym Wy dzia le Ogrod ni czym, w Ka te drze Ro Êlin Ozdob nych, kie ro wa nej 
przez prof. Sta ni s∏a wa Wó y cic kie go. Pro wa dzi∏ tu wy k∏a dy i çwi cze nia z den dro lo gii, dla 
stu den tów kie run ku ogól ne go, dla Sek cji Kszta∏ to wa nia Te re nów Zie le ni, a tak ̋ e dla 
stu diu jà cych za ocz nie i ma gi stran tów, któ rzy wy bra li spe cja li za cj´ w za kre sie ro Êlin 
ozdob nych.
 Sto pieƒ dok to ra na uk rol ni czych otrzy ma∏ na pod sta wie roz pra wy „Stu dia nad roz-
wo jem uk∏a dów ro Êlin nych par ku w ˚e la zo wej Wo li”, któ rej bro ni∏ na Wy dzia le Ogrod ni-
czym 19 lu te go 1964 r.; pro mo to rem pra cy by∏ prof. A. Zie lon ko.
 K∏o po ty i nad mier ne ob cià ̋ e nie ró˝ no ra ki mi pra ca mi (na przy k∏ad w ro ku aka de mic-
kim 1964/65 mia∏ 215, a rok póê niej – 230 go dzin po nad obo wià zu jà ce pen sum, w tym 
120-130 go dzin wy k∏a dów!) i brak po mo cy w or ga ni zo wa niu oÊrod ka den dro lo gicz ne go 
na Ur sy no wie przy nio s∏y znie ch´ ce nie; przed sta wia to Je go w∏a sny tekst – „De fen sio sem-
per iro ni ci”. Z jed nej stro ny by∏ prze cià ̋ o ny ogro mem su mien nie wy ko ny wa nych obo wiàz-
ków, a z dru giej, in dy wi du ali sta, któ ry umia∏ z pa sjà i po Êwi´ ce niem ro biç tyl ko to, co lu bi∏ 
i co sam so bie pla no wa∏, zu pe∏ nie nie pa so wa∏ do uczel nia nej sztam py, prze pi sów, tej ca ∏ej 
„uzdy”, za któ rà pro wa dzi si´ nie ty le uczo nych, co tzw. pra cow ni ków na uki. Na ci ska ny 
i po p´ dza ny do prac na uko wych pro wa dzo nych w ta kim kszta∏ cie, ja ki od po wia da∏ urz´ do-
wym i Êro do wi sko wym re gu ∏om, pró bo wa∏ si´ bro niç, pró bo wa∏ ro biç ha bi li ta cj´ na pod sta-
wie prac, któ re – wie dzia∏ to na pew no z gó ry – nie od po wia da ∏y za sa dom, co ska zy wa ∏o wy mu-
szo ne przed si´ wzi´ cie na nie po wo dze nie. Sam wspo mnia∏ to tyl ko raz, w kon spek cie jed ne-
go z ˝y cio ry sów: „1966 – przed sta wie nie prof. dr St. Wó y cic kie mu 2 prac o mie szaƒ cach /
patrz ni ̋ ej/ ja ko ewent. /po uzu pe∏ nie niu/ roz pra wy ha bi lit. ODMOWA, z pro po zy cjà opra-
co wa nia ge ne tyczn itp [...] 1967 /13.XII/  – po da nie do Ra dy Wydz. Ogr. o wsz cz´ cie prze wo-
du ha bi li ta cyj ne go na pod sta wie za ∏à czo nych prac; a/ O dwu no wych mie szaƒ cach for sy cji 
b/ Ber be ris Cho pi nii – no wy mie sza niec ber be ry su /XIX Rocz nik Sek cji Dendr. PTB, 
1965 r./”. Ha bi li ta cji nie zro bi∏.
 Z po czàt kiem se me stru zi mo we go w 1967 r. prze sta∏ byç ad iunk tem, a mia no wa ny 
zo sta∏ wy k∏a dow cà. Pro fe sor S. Wó y cic ki pi sa∏ w zwiàz ku z tym: „dr. Se ne ta jest jed nym 
z nie licz nych den dro lo gów, do sko na ∏ym z punk tu wi dze nia mor fo lo gicz ne go [sic!], znaw cà 
drzew i krze wów. Z dru giej jed nak stro ny dr. Se ne ta nie ma opa no wa nej ˝ad nej z me tod 
nie zb´d nych do wy ko ny wa nia prac ba daw czych, z te go te˝ wzgl´ du ma du ̋ e trud no Êci 
z przed sta wie niem pra cy ha bi li ta cyj nej. Ze wzgl´ du na du ̋ e zdol no Êci po pu la ry za tor skie, 
∏ad nie pi sze, do sko na le wy k∏a da, trud no by ∏o by go dziÊ a na wet w przy sz∏o Êci za stà piç...”. 
Mia no wa nie obej mo wa ∏o okres tyl ko jed ne go ro ku, z 360-go dzin nym pen sum, ale w rze czy-
wi sto Êci w tym ro ku aka de mic kim W. Se ne ta mia∏ 175 go dzin wy k∏a dów i 365 go dzin çwi-
czeƒ! Bar dzo Go to bo la ∏o, pi sa∏ wów czas: „nie je stem sko ru pia kiem, wi´c od czu ∏em to, 
na pew no jed nak nie ja ko bo dziec do pra cy”. Do k∏ad nie w rok póê niej zo sta∏ star szym 
wy k∏a dow cà, a 1 czerw ca 1969 r. mia no wa no go do cen tem eta to wym. Do pie ro od ro ku aka-
de mic kie go 1969/1970 mia∏ sta ∏à po moc w po sta ci ab sol wen tów Wy dzia ∏u. Naj pierw by∏ 
to An drzej Kor win-Ko cha now ski (od paê dzier ni ka 1969 r. do czerw ca 1970 r.), po tem 
Le szek Ko strze wa, od 1 stycz nia 1973 r. na sta˝ przy sz∏a Bar ba ra Sie dlic ka, a od je sie ni 
1973 r. do koƒ ca paê dzier ni ka 1974 r. w pra cach po ma ga ∏a An na Ka czyƒ ska (póê niej, 
z m´ ̋ a – Do la tow ska). W 1975 r. tra fi∏ na sta ∏e do „den dro lo gii” póê niej szy wie lo let ni 
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wspó∏ pra cow nik – Jó zef Ro ko sza, a w rok póê niej pa ni Wan da Wir szy∏ ∏o wa. Pod ko niec 
70-tych lat XX wieku, po po wro cie ze Sta nów Zjed no czo nych, za czà∏ pro wa dziç çwi cze nia 
z den dro lo gii dr Szcze pan Mar czyƒ ski, ro bi∏ to do koƒ ca lat 80-tych.
 Wypromował dwudziestu dziewi´ciu magistrantów. Wymieniam ich w kolejnoÊci lat, 
podajàc tytuł pracy i zaznaczajàc, które powstały w ramach Sekcji Kształtowania 
Terenów Zieleni: Sin Sieng Czer z Korei („Drzewa i krzewy po cho dze nia ko re aƒ skie go 
w Pol sce”, 1961, sek cja, for mal nie opie ku nem by∏ prof. A. Zie lon ko), Ma ria An to ni na 
Ha∏ ∏as („Wrzo Ê ce (Eri ca sp.) i za sa dy ich upra wy”, 1964, for mal nie opie ku nem by∏ 
prof. Sta ni s∏aw Wó y cic ki), Ma ria Jó ze fa Woj tan-Chrzàszcz („Ob ser wa cje nad wio sen nym 
i je sien nym sa dzon ko wa niem ja ∏ow ców”, 1964), Ali cja Wà do ∏ow ska-Fa bjaƒ ska („Do Êwiad-
cze nia nad uko rze nia niem sa dzo nek ziel nych mi ∏o rz´ bu dwu dziel ne go, klo nu pal mo we-
go, de re nia ja dal ne go”, 1965), An na Za skow ska („Mo no gra fia od mian Sy rin ga vul ga ris”, 
1967), Sta ni s∏a wa Wa roƒ ska („Mo no gra fia mie szaƒ ców ogro do wych ro dza ju Phi la del-
phus wy st´ pu jà cych w Pol sce”, 1967), Ali cja Gór ska („Mo no gra fia ro dzi ny Ela eagna ce ae 
w Pol sce i do Êwiad cze nia z sa dzon ko wa niem nie któ rych ga tun ków”, 1968 lub 1969), 
Te re sa Ja ro sze wicz („Ma gno lie upra wia ne w Pol sce”, 1968), Ma ria Ma lus („Po woj ni ki 
wiel ko kwia to we i ich roz mna ̋ a nie”, 1968), W∏a dy s∏aw Pà czek („Mo no gra fia wy bra nych 
ga tun ków i od mian Deut zia w Pol sce”, 1968), Ta de usz Ru si now ski („In wen ta ry za cja 
par ku Igna ce go Pa de rew skie go w War sza wie (Park Ska ry szew ski)”, 1968), El˝ bie ta 
Ma ria Ski ba-Czu cze ∏o („Mo no gra fia ga tun ków orze cha – Ju glans, upra wia nych w Pol-
sce”, 1969), An drzej Ro man Kor win-Ko cha now ski („Kar ∏o we od mia ny Êwier ka zwy czaj-
ne go (Pi cea abies) wy st´ pu jà ce w Pol sce, ich upra wa i roz mna ̋ a nie”, 1969, sek cja), Ewa 
Za ∏´ ska („Mo no gra fia lip War sza wy oraz wy bra nych ga tun ków i mie szaƒ ców z Kór ni ka 
i Ro go wa”, 1970, sek cja), Bo ̋ e na Z∏o to gór ska („Mo no gra fia ga tun ków, mie szaƒ ców 
i od mian ro dza ju Ma lus”, 1970 lub 1971), Kry sty na Bu dzyƒ ska („Szkó∏ kar stwo ozdob ne 
na zie miach by ∏e go za bo ru ro syj skie go (prze glàd naj wi´k szych firm)”, 1972), Ga briel 
Olek sie juk („Roz mna ̋ a nie pla ta na klo no list ne go (Pla ta nus x ace ri fo lia Willd.) i tu li pa-
now ca ame ry kaƒ skie go (Li rio den dron tu li pi fe ra L.”, 1972), Ja cek Gràb czew ski („Lim ba 
i jej roz mna ̋ a nie przez szcze pie nie”, 1974, sek cja), Je rzy Jan kow ski („Fo to-stu dium 
zmien no Êci in dy wi du al nej Po pu lus al ba L.”, 1974, sek cja), Ma ria Wierz chow ska („Nie-
któ re ga tun ki drzew i krze wów z ro dzi ny Ha ma me li da ce ae”, 1974), Da nu ta An na Mie-
rze jew ska („Roz mna ̋ a nie ge ne ra tyw ne i we ge ta tyw ne wy bra nych form Py ra can tha 
coc ci nea Ro em.”, 1975), Ma rek Gaj da („Wp∏yw ró˝ ne go ty pu sa dzo nek na uko rze nia nie 
si´ Ta xus na przy k∏a dzie Ta xus bac ca ta”, 1977), An drzej Ko wal ski („Roz mna ̋ a nie de re-
nia ja dal ne go (Cor nus mas L.) z sa dzo nek ziel nych i zdrew nia ∏ych”, 1977), An drzej Mar-
czew ski („Roz mna ̋ a nie we ge ta tyw ne Me ta se qu oia glyp to stro bo ides Hu et Cheng”, 
1977), Gra ̋ y na Bro nisz („Dzie je szkó∏ kar stwa na te re nach Wiel ko pol ski i Po mo rza”, 
1978), Ja kub Do la tow ski („Mor fo lo gicz na i chro ma to gra ficz na ana li za wy bra nych tak so-
nów z ro dza ju Ju ni pe rus”, 1978), Wie s∏aw Gaw ryÊ („We ge ta tyw ne roz mna ̋ a nie mi ∏o rz´-
bu dwu kla po we go”, 1978), Ali cja Ptak („We ge ta tyw ne roz mna ̋ a nie Rho do den dron 
ca taw bien se i Rho do den dron x ‘Cun nin gham’s Whi te”, 1978), Ida lia Sar nac ka („War to-
Êci de ko ra cyj ne i u˝yt ko we wy bra nych ga tun ków pnà czy trwa ∏ych”, 1986).
 Du ̋ o jeê dzi∏ po kra ju i po Êwie cie. Wy jaz dy za wsze by ∏y de fac to po dró ̋ a mi bo ta nicz-
ny mi, den dro lo gicz ny mi, na wet wów czas, gdy wy je˝ d˝a∏ tu ry stycz nie, na wy ciecz ki or ga-
ni zo wa ne przez Sto wa rzy sze nie In ̋ y nie rów i Tech ni ków Ogrod nic twa i/lub biu ro po dró-
˝y „Or bis” al bo gdy by ∏y to wa ka cyj ne eska pa dy z bra tem i bra to wà (na przy k∏ad do Pier-
taƒ na Ma zu rach, na grzy bo bra nie w Ko sza liƒ skiem, do Ch∏o pów nad mo rzem) czy 
z Te re sà Paw ∏ow skà w Pie ni ny lub Szla kiem Or lich Gniazd. No tat ki z takich wy praw 
tra fia ∏y po tem do „Rocz ni ka Den dro lo gicz ne go”, a zdj´ cia i prze êro cza – do ksià ̋ ek, ar ty-
ku ∏ów, na wy k∏a dy i od czy ty.
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 Stu dia za gra nicz ne za po czàt ko wa ∏a wspo mnia na ju˝ prak ty ka w Cze cho s∏o wa cji 
w cza sie stu diów. Pla no wa ny w 1957 r. wy jazd do W∏och i Szwaj ca rii na zjazd IDU nie 
do szed∏ do skut ku, Se ne ta nie do sta∏ na czas wiz (po dob nie nie uda ∏o si´ la tem 1974 r. 
po le cieç do Ka li for nii, do ko le gi ze stu diów, dr. Hen ry ka Kor du sa). Ale ju˝ rok póê niej 
wy je cha∏ s∏u˝ bo wo (przez Mi ni ster stwo Szkol nic twa Wy˝ sze go) na ko lej ny ta ki zjazd, 
któ ry mia∏ miej sce w Bel gii (29 ma ja – 3 czerw ca, udzia∏ wzi´ ∏o za le d wie 31 osób). Rok 
1959 przy niós∏ zjazd IDU w Ir lan dii i pi´ cio mie si´cz ny po byt na sty pen dium Mi ni ster-
stwa Szkol nic twa Wy˝ sze go w An glii (14 kwiet nia – 17 wrze Ênia; w tym cza sie po je cha∏ 
te˝ do Szko cji), w Kew Gar dens. W rok póê niej po je cha∏ z du ̋ à gru pà bo ta ni ków i den-
dro lo gów na pol sko-cze ski zjazd den dro lo gicz ny w Cze cho s∏o wa cji (4-18 czerw ca 
1960 r.). W lip cu i sierp niu 1963 r. pro wa dzi∏ stu dia den dro lo gicz ne w Bel gii, Ho lan dii 
i Luk sem bur gu, na koszt IDU. W 1966 r. wzià∏ udzia∏ w zjeê dzie den dro lo gów cze skich, 
s∏o wac kich, w´ gier skich i pol skich na W´ grzech (29 sierp nia – 1 wrze Ênia), a w rok póê-
niej w zjeê dzie den dro lo gicz nym w Eber swal de w NRD. W 1971 r. zno wu jest w NRD, 
tym ra zem z Je rzym Tu mi ∏o wi czem; tra sa po dró ̋ y obu den dro lo gów wie dzie przez 
Eber swal de, Ber lin, Pocz dam, zwie dza jà te˝ ar bo re tum Spätha pod Ber li nem. Ostat ni 
wy jazd na mi´ dzy na ro do wy zjazd den dro lo gicz ny mia∏ miej sce w ro ku 1973, by∏ to VI 
cze sko-pol ski zjazd den dro lo gicz nym w Led ni cy (Cze cho s∏o wa cja; 1-7 czerw ca).
 Tu ry stycz ne wy jaz dy za gra nicz ne wy mie ni´ tyl ko po krót ce, wy kaz ten ma zresz tà 
z pew no Êcià lu ki – Cze cho s∏o wa cja (kil ka ra zy, po raz pierw szy we wrze Êniu 1958 r.), Bli-
ski Wschód (na prze ∏o mie sierp nia i wrze Ênia 1960 r.), Bu∏ ga ria (w sierp niu 1964 r., 
z bra tem, po je cha li do Z∏o tych Pia sków, a po dro dze zwie dzi li Bu da peszt; ko lej na po dró˝ 
na W´ gry i do Bu∏ ga rii w 1966 r., z J. Ne se ter, i znów z bra tem, w 1972 r.), W´ gry 
(w 1965 r., sa mo cho do wa wy pra wa z ko le gà ze stu diów, Alek san drem Bar to sie wi czem), 
W∏o chy (w tym Sar dy nia, w kwiet niu 1968), Wil no i Le nin grad (w lip cu 1968 r., dwa la ta 
póê niej, w sierp niu 1970 r., zno wu ZSRR – Mo skwa i Pi cun da na Kry mie), NRD (Dre zno, 
Er furt, Lipsk, Ber lin, Pocz dam; 1969 r.), In die (w mar cu i kwiet niu 1972 r., wte dy na ba-
wi∏ si´ ma la rii), Fran cja (1973 r.), Wie deƒ (czer wiec 1974 r.), Ru mu nia (sierpieƒ i wrzesieƒ 
1960 r. i w 1996 r.)
 La ta 90-te XX wieku to okres den dro lo gicz nych eks plo ra cji z za przy jaê nio nà eki pà 
z Ogro du Bo ta nicz ne go Uni wer sy te tu War szaw skie go, czy li z Han nà Wer blan-Ja ku biec, 
W∏o dzi mie rzem Wi niar skim i Da riu szem Wy rwic kim. Lu bi li te wy jaz dy, za wsze cze ka li, 
kie dy ju˝ b´ dzie mo˝ na ru szyç w te ren, za wcza su usta la li szcze gó ∏o wo tra s´. Mi mo ró˝-
ni cy wie ku, spo so bu by cia czy – rzecz ja sna – umie j´t no Êci den dro lo gicz nych, mi´ dzy  
W. Se ne tà a resz tà za wià za ∏y si´ bar dzo bli skie, ser decz ne wi´ zi. Na nie któ re wy jaz dy 
za bie ra li si´ i inni, spoza stałej grupy: Teresa Bielska, Renata Czechowska, Ewa Jerzak, 
Piotr D´bek, Jakub Dolatowski, Marek Goldman, Izabella Kirpluk, Mariola Kukier-
Wyrwicka, Marek Leda, Andrzej Marczewski, El˝bieta Melon, Piotr M´drzycki, Wojciech 
Podstolski, Halina Ratyƒska, Joanna Widaj, Jan Widaj, Jerzy Wojtatowicz i Marcin Zych. 
Wy praw by ∏o a˝ dwa dzie Êcia czte ry: w 1993 r. – Po mo rze; Gdaƒ skie i S∏o wiƒ ski Park 
Na ro do wy; Po znaƒ i Wro c∏aw, w 1994 r. – Prze le wi ce; oko li ce War sza wy; Wir ty; dwu krot-
nie Bo le stra szy ce; Lu s∏a wi ce i – od 5 do 10 ma ja – Da nia; w 1995 r. – Wro c∏aw; Wiel ko-
pol ska; Lu belsz czy zna, w 1996 r. – Szcze ciƒ skie; oko li ce Grój ca; Kra kow skie; sierp niu – 
Ho lan dia i Niem cy, w 1997 r. – re jon Tar no brze ga; Wir ty, w 1998 r. – dwu krot nie Po znaƒ-
skie, raz w po ∏à cze niu z in wen ta ry za cjà par ków w Zie lo no gór skiem, w 1999 r. – dwu krot-
nie Dol ny Âlàsk i Wro c∏aw; Âlàsk, a w 2000 r., po raz ostat ni, War mia.
 Pod ko niec 80-tych lat XX wieku (po raz pierw szy w ma ju 1988 r.?) za czà∏ braç udzia∏ 
w ob jaz dach pol skich par ków i ogro dów ze s∏u cha cza mi Po dy plo mo we go Stu dium Ochro-
ny i Kon ser wa cji Za byt ko wych Za ∏o ̋ eƒ Ogro do wych przy Od dzia le Ar chi tek tu ry Kra jo-
bra zu Wy dzia ∏u Ogrod ni cze go SGGW, or ga ni zo wa nych przez prof. Lon gi na Maj dec kie go, 
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z któ rym przy jaê ni∏ si´ od cza sów stu denc kich, i dr. Je rze go Woj ta to wi cza, swe go ucznia 
(Ukraina – Lwów, Olesko, Podhorce, Zofiówka i Biała Cerkiew; Bydgoskie i Poznaƒskie; 
Opol skie). Jeê dzi∏ te˝ na dwu ty go dnio we prak ty ki te re no we, ja kie mie li po III ro ku stu-
diów stu den ci OAK-u (Ka li skie; Kra kow skie; Po mo rze, Ma zu ry i War mia; Po znaƒ skie; 
Prze my skie; Rze szow skie; Zie lo no gór skie).
 Nie zli czo ne by ∏y den dro lo gicz ne wy jaz dy w te ren w ma ∏ym gro nie, z za przy jaê nio ny-
mi „kie row ca mi” (W. Se ne ta nie pro wa dzi∏ sa mo cho du, ni gdy go nie mia∏) – na przy k∏ad 
z Alek san drem Bar to sie wi czem, Ja nem i Jac kiem Gràb czew ski mi, Lu cja nem Ku row-
skim, To ma szem No wa kiem, Wan dà Schne ider-Wit kow skà, Mar kiem Siew nia kiem, W∏o-
dzi mie rzem Wi niar skim i Je rzym Woj ta to wi czem.
 Na gro dy i wy ró˝ nie nia przy cho dzi ∏y za pod r´cz ni ki i umie j´t no Êci dy dak tycz ne. Trzy 
ra zy do sta∏ na gro d´ Rek to ra SGGW – w 1956 r. „za osià gni´ cia w pra cy dy dak tycz nej 
i pu bli cy stycz no-po pu la ry za cyj nej”, w 1961 r. „w uzna niu szcze gól nych osià gni´ç w pra-
cy dy dak tycz nej i na uko wej”, pod zaÊ ko niec pra cy na SGGW – na gro d´ ju bi le uszo wà 
„w uzna niu wie lo let niej i nie prze rwa nej pra cy”. Szcze gól nie cie szy ∏o Go uzna nie stu den-
tów: 23 lu te go 1971 r. zo sta∏ lau re atem kon kur su „Cz∏o wiek, któ re go naj bar dziej ce ni my 
na Wy dzia le”, zor ga ni zo wa ne go na Wy dzia le Ogrod ni czym przez Zwià zek M∏o dzie ̋ y 
Wiej skiej. W paê dzier ni ku 1973 r. zo sta∏ wy ró˝ nio ny na gro dà ze spo ∏o wà II stop nia mi ni-
stra Na uki, Szkol nic twa Wy˝ sze go i Tech ni ki „za szcze gól ne osià gni´ cia w dzie dzi nie 
au tor stwa wy ró˝ nia jà cych si´ pod r´cz ni ków dla stu den tów – za ksià˝ k´ p. t. „Kszta∏ to-
wa nie Te re nów Zie le ni”. W tym sa mym ro ku, 25 wrze Ênia, do sta∏ Z∏o ty Krzy˝ Za s∏u gi. 
W 1977 r. ko lej na na gro da mi ni ste rial na, z po dob nym uza sad nie niem jak w ro ku 1973, 
tym ra zem in dy wi du al na, II stop nia, za „Den dro lo gi´”. Szcze gól nie do ce nio no „Drze wa 
i krze wy igla ste”, w paê dzier ni ku 1982 r. do sta∏ za nie na gro d´ in dy wi du al nà I stop nia 
mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wy˝ sze go i Tech ni ki, a ju˝ w grud niu, na wnio sek dy rek cji 
PWN, na gro d´ na uko wà Wy dzia ∏u Na uk Rol ni czych i Le Ênych PAN.
 Na eme ry tu r´ prze szed∏ 1 paê dzier ni ka 1986 r. W 2001 r., ci´˝ ko cho ry na za nied by-
wa nà od lat cu krzy c´, tra fi∏ do Do mu Ren ci sty PAN w Kon stan ci nie. Zmar∏ 26 mar ca 
2003 r. Uro czy stoÊç po ̋ e gna nia od by ∏a si´ 4 kwiet nia na cmen ta rzu na Wól ce W´ glo wej 
w War sza wie, a 11 kwiet nia pro chy z∏o ̋ o no do gro bu ro dzin ne go na cmen ta rzu ko mu-
nal nym w Dà bro wie Gór ni czej.

 Po Êmier ci W∏o dzi mie rza Se ne ty uka za ∏o si´ kil ka ne kro lo gów i wspo mnieƒ:
 Ne kro lo gi – 29/30 mar ca w war szaw skim do dat ku „Ga ze ty Wy bor czej” (od Ogro du 
Bo ta nicz ne go Uni wer sy te tu War szaw skie go); 1 kwiet nia, tam ̋ e, od Ogro du Bo ta nicz ne go 
PAN w War sza wie-Po wsi nie; 3 kwiet nia, tak ̋ e w war szaw skim do dat ku „Ga ze ty Wy bor-
czej”, trzy ne kro lo gi – od bra ta i bra to wej, od Ka te dry Bo ta ni ki Le Ênej SGGW i Ar bo re-
tum w Ro go wie oraz od rek to ra war szaw skiej SGGW, dzie ka na Wy dzia ∏u Ogrod nic twa 
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu i dzie ka na Wy dzia ∏u Le Êne go; 5/6 kwiet nia w „˚y ciu War sza-
wy” od To wa rzy stwa im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie; 12/13 kwiet nia, w war szaw-
skim do dat ku „Ga ze ty Wy bor czej” po dzi´ ko wa nie od bra ta i bra to wej.
 Wspo mnie nia i opra co wa nia bi blio gra ficz ne – pió ra Alek san dra Bar to sie wi cza i Je rze-
go Tu mi ∏o wi cza w „Ro Êli nach Ozdob nych” (3/2003: 36), Je rze go Tu mi ∏o wi cza w „Szkó∏-
kar stwie” (3/2003: 52-53), W∏a dy s∏a wa Da nie le wi cza i Ja ku ba Do la tow skie go – oba w „Rocz-
ni ku Den dro lo gicz nym LI”.
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W∏o dzi mierz Se ne ta

DEFENSIO SEMPER IRONICI

 Po ni˝ szy tekst, jak ̋ e cha rak te ry stycz ny dla W∏o dzi mie rza Se ne ty, po wsta∏ w trud-
nym dla nie go okre sie. Wy ty ka no mu zbyt ma ∏à licz b´ „po wa˝ nych” prac na uko wych, 
aspo ∏ecz noÊç, brak „po st´ pów” czy li ha bi li ta cji itp. Dwa za cho wa ne ma szy no pi sy tek-
stu, przy go to wa ne za pew ne dla Ra dy Wy dzia ∏u Ogrod ni cze go SGGW, ró˝ nià si´ nie co 
w nie któ rych frag men tach, Au tor pi sa∏ to sa mo raz moc niej, raz ∏a god niej. Cz´Êç tych 
od mien nych wer sji tra fi ∏a do na wia sów trój kàt nych. Uwa gi re dak cyj ne ujà ∏em w na wia-
sy kwa dra to we. Ty tu∏ jest roz wi ni´ ciem pod pi su z∏o ̋ o ne go przez Au to ra:

 Stoi przed pro ble mem Byç al bo nie Byç, czy li: I co da lej sza ry cz∏o wie ku. [...] Z po wy˝-
sze go [Au tor wy li czy∏ uprzed nio pu bli ka cje na pi sa ne przed i po uzy ska niu dok to ra tu] 
wy ni ka, ˝e oskar ̋ o ny jest p∏od nym au to rem, ale nie ste ty za du ̋ o po Êwi´ ca si´ pu bli ka-
cjom po pu lar no-na uko wym prze zna czo nym dla szer sze go ogó ∏u (ma na wet po dob no 
˝y∏ k´ po pu la ry za to ra), za miast pi saç po wa˝ ne pra ce na uko we.
 Na plus mo˝ na mu ewen tu al nie za pi saç fak ty:
1) w cza sie stu diów dzia ∏a∏ w za rzà dzie Ko ∏a Ogrod ni ków i skoƒ czy∏ na pre ze so stwie.
2) Przez sze reg lat dzia ∏a∏ w za rzà dzie Sek cji Den dro lo gicz nej P.T.B. i skoƒ czy∏ na pre-

ze so stwie od dzia ∏u war szaw skie go.
3) Po wa ̋ y∏ si´ zo staç pierw szym z kra jów De mo kra cji Lu do wych cz∏on kiem Mi´ dzy na-

ro do we go To wa rzy stwa Den dro lo gicz ne go i bra∏ udzia∏ w dwóch zjaz dach (Bel gia 
i Ir lan dia), gdzie zro bi∏ fu ro r´ (wiek, wia do mo Êci, j´ zy ki).

4) Ju˝ w cza sie stu diów wy je˝ d˝a∏ na (do bro wol ne wów czas) prak ty ki wa ka cyj ne – Kór-
nik, Gdaƒsk-Oli wa, Szcze cin, Pru ho ni ce u Pra hy

5) Do kszta∏ ca∏ si´ w Roy al Bo ta nic Gar den w Kew na koszt mi ni ster stwa S.[zkol nic twa] 
W.[y˝ sze go] (5 mie si´ cy!)

6) Pro wa dzi∏ 2 kur sy drze wo znaw stwa dla ogrod ni ków w War sza wie i ¸o dzi (pod no sze-
nie kwa li fi ka cji)

7) dzia ∏a∏ w Ak cji Po pu la ry za cji Wie dzy Bo ta nicz nej (1953 r.?) pro wa dzo nej przez PTB
8) wy g∏o si∏ w swym ˝y ciu do cze snym i na dal to ro bi – sze reg re fe ra tów, od czy tów, po ga-

da nek, ostat nio w S[to wa rzy sze niu]I[n˝y nie rów i]T[ech ni ków]O[grod nic twa] – licz-
ba nie do usta le nia, np. 50

9) pro wa dzi∏ sze reg wy cie czek den dro lo gicz no-bo ta nicz nych prze wa˝ nie w par ku 
w ˚e la zo wej Wo li w ra mach po pu la ry za cji

10) Od ro ku 1954 dzia ∏a w ˚e la zo wej Wo li, wy ko na∏ in wen ta ry za cj´ ro Êlin no Êci, a na st´p-
nie pod je go kie row nic twem do ko na no prze rze dze nia – za da nie trud ne, park o cha-
rak te rze bo ta nicz nym.

11) na ro bi∏ mnó stwo zdj´ç o te ma ty ce den dro lo gicz nej, rów nie˝ prze êro cza oraz wie le 
ry sun ków – dla ce lów dy dak tycz nych, jak rów nie˝ ilu stro wa nia pu bli ka cji.

12) By∏ je den raz se kre ta rzem Wy dzia ∏o wej Ko mi sji Re kru ta cyj nej [w 1964 r.] i na ra zi∏ 
si´ Je go Ma gni fi cen cji

 Do tak zwa nej pra cy spo ∏ecz nej na te re nie uczel ni nie na da je si´, z cze go jed nak nie 
wy ni ka, ˝e jest ty pem aspo ∏ecz nym. Wy da je si´, ˝e po mi mo bra ku do wo dów na uko wo Êci, 
ma jed nak ja kieÊ w tym kie run ku zdol no Êci i zbyt nio jest za afe ro wa ny ty mi spra wa mi, 
wo bec cze go nie mo ̋ e (i nie chce) do da waç so bie no wych za j´ç, któ rych praw do po dob nie 
nie wy ko na∏ by tak do brze jak in ni, któ rzy zno wu w tej dzie dzi nie ma jà spe cjal ne uzdol-
nie nia. Wnio sek: niech ra czej ro bi swo je a do brze, ni˝ jesz cze wi´ cej a kiep sko: wy da je 
si´, ˝e g∏o si za sa d´ – Nie pchaj si´ na afisz jak nie po tra fisz!
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13) Je Êli si´ roz cho dzi o je go kwa li fi ka cje dy dak tycz ne to trze ba wy raê nie po wie dzieç, ˝e 
jest sa mo ukiem ale do brze sa mo wy kszta∏ co nym. Je go wy k∏a dy sà doÊç in te re su jà co 
przed sta wio ne i ma spo ro s∏u cha czy, któ rych pod st´p nie Êcià ga urzà dza jàc im od cza-
su do cza su ki no al bo obie cu jàc, ˝e na çwi cze niach b´ dà de gu sto wa ne owo ce po ∏u-
dnio we. Nie ste ty su ro wo na le ̋ y po t´ piç je go zwy czaj nie przy go to wy wa nia si´ 
na wy k∏a dy jak rów nie˝ wy szcze gól nia nia ich z pa mi´ ci, na sku tek cze go nie za wsze 
mu pa mi´ç do pi su je i za po mi na ile cen ty me trów ma ta ki li stek al bo in ny. Ma cha rak-
ter cz´ Êcio wo ˝ar to bli wy i kpià cy na wy k∏a dach, opo wia da np. o ar ce No ego i Êwià ty-
ni Sa lo mo na, ˝e by ∏y zbu do wa ne z drze wa ce dro we go i w/g sta ro ̋ yt nych po etów cis 
by∏ drze wem Êmier ci, rós∏ w Ha de sie i in ne bzdu ry mà cà ce ja snoÊç umy s∏u m∏o dzie ̋ y 
stu diu jà cej, bo wia do mo, ˝e ˝ad ne go No ego nie by ∏o ani Ha de su, a w do dat ku mó wi 
im, ˝e sà for ma mi przej Êcio wy mi Ho mo sa piens. To zna czy po mi´ dzy for ma mi m∏o-
do cia ny mi i do ro s∏y mi, co ilu stru je w do dat ku po ∏a ci nie, któ ra jak wia do mo jest 
j´ zy kiem mar twym i po rów nu je na przy k∏a dach form m∏o do cia nych i przej Êcio wych 
u Thu ja i Cha ma ecy pa ris, któ re sà drze wa mi na go na sien ny mi.

 Na oko licz noÊç eg za mi nów jest na to miast sro gi. Po tra fi skie ro waç na ko mi syj ny 
a w ogó le to od ra zu wpi su je nie do sta tecz ne do in dek su, twier dzàc, ˝e brak przy go to wa nia 
Êwiad czy o lek ce wa ̋ e niu eg za mi na to ra, czy li za wra ca niu mu g∏o wy. Mo˝ na po wie dzieç, ˝e 
jest do bry do cza su, a ju˝ naj gor szy dla tych, któ rzy nie po tra fià do ce niç je go do bro ci.
 Bo jà si´ te˝ te go eg za mi nu go rzej ni˝ ognia, a nie je den wo la∏ by no g´ z∏a maç al bo 
co in ne go, ˝e by tyl ko do staç trój k´. A swo je ro dzi ny to tak na sta wia jà, ˝e dr˝à o nich 
w do mu, jak by szli do ja ski ni lwa.
 Eg za mi ny u nie go sà bar dzo d∏u go trwa ∏e «ale na ogó∏ bar dzo si´ po do ba jà» ale wszy-
scy wy cho dzà ˝y wi i cie szà si´ jesz cze d∏u gie la ta do brym zdro wiem. Bo te˝ po tra fi ich 
tak sko ∏o waç, «˝e cz∏o wiek nie wie rzy ju˝ we w∏a sne wia do mo Êci i ˝e zda, a w koƒ cu 
do sta je na wet 4» ˝e na wet z dwój ka mi wy cho dzà za do wo le ni. Wy da je si´, ˝e jest spra-
wie dli wy w oce nach w mia r´ mo˝ li wo Êci ludz kiej u∏om no Êci «a sta wia nie nie do sta tecz-
nych ocen spra wia mu na wet przy kroÊç, choç te go po so bie nie po ka zu je». Jest te˝ ra czej 
uczci wy i nie prze kup ny, nie po wo du je si´ sym pa tia mi, nie stwier dzo no te˝ «˝ad nych 
mank» aby si´ nad mier nie wzbo ga ci∏ na pra cy w uczel ni, nie ma bo wiem w∏a sne go 
sa mo cho du, cho cia˝ in ni ma jà.
14) Ob ma wia ny ma na swo jej g∏o wie dwa po ko je z me bla mi, zbio ra mi i kwia ta mi do nicz-

ko wy mi i ma w nich ba ∏a gan i lisz ki mu je dzà ma te ria ∏y na çwi cze nia. Mo˝ na by go 
wszak ̋ e uspra wie dli wiç, «bo pro wa dzi to wszyst ko sam» bo trud no, ˝e by wy k∏a dow-
ca i ad iunkt w∏a sny mi dzie si´ cio ma pal ca mi roz gnia ta∏ te lisz ki jak rów nie˝ od ku rza∏ 
zbio ry i ksià˝ ki i in ne ta kie rze czy ro bi∏.

 Co si´ te go do ty czy, to trze ba stwier dziç lo jal nie, ˝e od przej Êcia na Wy dzia∏ Ogrod ni-
czy wca le mu si´ sy tu acja nie po pra wi ∏a a jesz cze po gor szy ∏a, bo w Bo ta ni ce Le Ênej by∏ 
la bo rant do ró˝ nych ta kich rze czy. To te˝ spe∏ nia w jed nej oso bie funk cje wy k∏a dow cy 
i eg za mi na to ra, ad iunk ta i asy sten ta, la bo ran ta i sprzà tacz ki. Dzi´ ki te mu wy ro bi∏ so bie 
moc ne ner wy «i jest bar dzo opa no wa ny, przy naj mniej po zor nie, ale cz´ sto i co raz bar dziej 
jest znie ch´ co ny do pra cy w ta kich wa run kach» i w tym ce lu mo˝ na ta kà szko ∏´ po le caç 
in nym. Cza sem tra ci ner wy ale ro bi to po ci chu, bo ró˝ ne pla ny ja kie mia∏ wzgl´ dem 
Ur sy no wa i przej Êcia na ∏o no ma cie rzy ste go wy dzia ∏u roz sy pa ∏y si´ w dro bia zgi i na wet 
swo je krzacz ki sa mo dziel nie cz´ sto sa dzi i pie l´ gnu je, bo mu prze cie˝ po trzeb ne do dy dak-
ty ki a Ogrod ni czy wy dzia∏ nie ma eta tu dla ogrod ni ka «do ta kich rze czy co na wet nie 
przy stoi» dla pie l´ gno wa nia te re nów zie lo nych w Ur sy no wie.
 «Jest po wa˝ nie ob cià ̋ o ny od wie lu lat (dy dak ty kà), by ∏y la ta, ˝e mia∏ pra wie po dwój-
ne pen sum, a we d∏ug no we go pro gra mu ma oko ∏o 135 go dzin wy k∏a dów i oko ∏o 370 
go dzin çwi czeƒ (ogól ne stu dia i Ter.[eny] Ziel.[eni]) i jesz cze na za ocz nych 5 zjaz dów 
po 4 go dzi ny»
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 Udzie la si´ bar dzo ma ∏o to wa rzy sko na te re nie uczel ni za s∏a nia jàc si´ pod st´p nie 
bra kiem cza su, gdzie po wi nien od sie dzieç swo je go dzi ny ˝e by go wszy scy wi dzie li i nie 
za po mi naç o tym, ˝e – jak ci´ wi dzà tak ci´ pi szà «Jest ra czej osob ni kiem ci chym i spo-
koj nym i nie udzie la si´, tyl ko jak jest w Ur sy no wie, to al bo sie dzi w za k∏a dzie al bo la ta 
po te re nie zie lo nym ko ∏o swo ich krzacz ków i w do dat ku ma przy kro Êci, bo mu krad nà 
ze szkó ∏ek ka˝ de go ro ku naj cen niej sze oka zy, cz´ sto z tru dem zdo by te, bo w Ur sy no wie 
pa nu je ba ∏a gan. Cz´ sto go bra ku je w za k∏a dzie, gdzie po wi nien od sie dzieç swo je go dzi ny, 
˝e by go wszy scy wi dzie li, choç by mia∏ tyl ko po pi jaç kaw k´ lub pro wa dziç to wa rzy skie 
roz mo wy». Wsku tek te go i nie udzie la nia si´ mó wià cz´ sto, ˝e co on w∏a Êci wie ro bi, kie-
dy go nie wi daç a jak mó wi, ˝e on in nych te˝ nie wi dzi i nie wie co oni ro bià, to si´ ewen-
tu al nie ob ra ̋ a jà. A zno wu in ni mó wià, kie dy on to wszyst ko ro bi, na przy k∏ad ˝e cià gle 
coÊ no we go pu bli ku je i do sa dza i tak da lej i ˝e jest cià gle za la ta ny i w ogó le gdzie jest 
je go ˝y cie pry wat ne i dla ja kiej idei to wszyst ko.
 I nie mo gà zro zu mieç, ˝e cz∏o wiek to nie ku ra, któ ra si´ dzie, gdak nie i znie sie jaj ko.
 A prze cie˝ den dro lo gia to nie ma te ma ty ka, któ rà mo˝ na za ∏a twiç na miej scu, ale 
wy ma ga tak zwa ne go kon tak tu z te re nem po nie wa˝ zaj mu je si´ ˝y wy mi ro Êli na mi, wi´c 
trze ba by waç i w par kach i w szkó∏ kach miej skich al bo i da lej, i ˝e by ma te ria ∏y zbie raç 
i ob ser wa cje. «A po nie wa˝ jest den dro lo giem s∏yn nym w kra ju i gdzie nie gdzie za gra ni-
cà, to i ró˝ nych po rad mu si udzie laç ja ko au to ry tet a te wszyst kie po ra dy to mu z nie ba 
nie spa da jà, tyl ko mu si znaç li te ra tu r´ i mieç w∏a sne ob ser wa cje...» I nie mo˝ na si´ te go 
wszyst kie go na uczyç z li te ra tu ry, bo li te ra tu ra jest za gra nicz na a tu sà in ne wp∏y wy kli-
ma tu i in ne spo so by pro duk cji, któ rych to k∏o po tów nie ma np. ma te ma ty ka. Za gra nicz-
nych do Êwiad czeƒ i teo rii te˝ nie mo˝ na bez kry tycz nie prze no siç na nasz kraj, bo to mo ̋ e 
byç ze szko dà. Np. ˝e ku ku∏ ka nie zno si jaj, tyl ko z jaj in nych pta ków l´ gnà si´ cza sem 
wy rod ki-ku ku∏ ki, al bo ˝e na gra bie mo ̋ e wy ro snàç lesz czy na lub od wrot nie, co pod wa-
˝a teo ri´ o po wsta wa niu ga tun ków.
 Z opusz cza nia Ur sy no wa mo˝ na by go wy t∏u ma czyç, po nie wa˝ po za tym wy wià zu je 
si´ do brze z dy dak ty ki, co jest za sad ni czym ce lem uczel ni i po za tym zbie ra ob ser wa cje 
z te re nu dla roz sze rze nia ho ry zon tów w∏a snych i cu dzych i ˝e by nie staç w miej scu, 
bo kto tak ro bi, ten si´ co fa. «W opusz cza niu wi´c Ur sy no wa mo˝ na go na upar te go 
wy t∏u ma czyç, je Êli po za tym nie opusz cza si´ za nad to i do brze pro wa dzi dy dak ty k´ 
i zbie ra wia do mo Êci dla roz sze rze nia ho ry zon tów i pi sze te swo je pu bli ka cje po pu la ry za-
cyj ne dla sze ro kie go ogó ∏u oby wa te li.»
 Wo bec te go wszyst kie go po wy˝ sze go pro sz´ Wy so ki Sàd «o unie win nie nie ob ma wia-
ne go» o nie sta wia nie cz∏o wie ka, któ ry pra cu je na miej scu ty le lat w g∏u pim po ∏o ̋ e niu, 
nie usi ∏o wa nie ro bie nia z nie go uni wer sal ne go omni bu sa-na ukow ca, dy dak ty ka, spo-
∏ecz ni ka itd., pod ka˝ dym wzgl´ dem ide al ne go, ja ko ˝e ta kie za mia ry zbyt trud no zre-
ali zo waç. Tak jak w Êwie cie ro Êlin pa nu je zmien noÊç ga tun ko wa, tak i Ho mo sa piens jest 
zmien ny, choç po dob no z jed nej gli ny ule pio ny. Do pie ro we ge ta tyw ne roz mna ̋ a nie mo ̋ e 
do pro wa dziç do wy pro du ko wa nia do wol nej licz by osob ni ków o iden tycz nych ce chach, 
oczy wi Êcie ide al nych, po cho dzà cych od wy se lek cjo no wa nych osob ni ków, a wi´c o tym 
sa mym ge no ty pie. Nie je stem moc ny w ge ne ty ce Wy so ki Sà dzie, prze pra szam, je Êli 
ge nów te raz nie ma, bo kie dyÊ by ∏y a po tem zno wu nie.

Sem per iro ni cus
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W∏o dzi mierz Se ne ta

EPISTOLAE SELECTAE

 Li sty i kar ty pocz to we, pi sa ne przez W∏o dzi mie rza Se ne t´, sta ra ∏em si´ ze sta wiç 
tak, by czy tel nik móg∏ po znaç ko re spon den cj´ kie ro wa nà do wie lu osób, po cho dzà cà 
z ró˝ nych lat, w tym za rów no epi sto lo gra ficz ne „skró tow ce” jak sà˝ ni ste „pod r´cz ni ki” 
den dro lo gii. Nie za cho wa ∏y si´ nie ste ty li sty do wie lu in nych ko re spon den tów W. Se ne-
ty, wÊród któ rych na le ̋ y wy mie niç Ste fa na Bia ∏o bo ka, Ka zi mie rza Bro wi cza, Hen ry ka 
Ede ra, Ka ro la Jan sza, Bro ni s∏a wa Ko wa li ka, Sta ni s∏a wa Kró la, Ja ni n´ Po szwiƒ skà, 
Jó ze fa Po zor skie go, Sta ni s∏a wa Przed pe∏ skie go, Bo le s∏a wa S´ kow skie go, Je rze go 
Tu mi ∏o wi cza, Ma ri´ i Ste fa na Za nów.
 Po mi nà ∏em pi sa ne zwy kle po an giel sku lub po nie miec ku li sty do ko re spon den tów 
za gra nicz nych, wÊród któ rych by li An to nín M. Svo bo da i Mi ro slav Kučera z Czech, 
Ha rold Hil lier z Wiel kiej Bry ta nii, Ro bert i Je le na de Bel der, twór cy ar bo re tum 
w Kalm tho ut, oraz Ro bert Le no ir z Bel gii, Hans-Jo achim Al brecht i Günther Bic ke rich 
z Nie miec, Théodor Du mont z Luk sem bur ga (ko re spon den cja z nim, szcze gól nie ob fi ta 
i bli ska, za cz´ ∏a si´ chy ba w cza sach, gdy „Théo” stu dio wa∏ ar chi tek tu r´ kra jo bra zu 
na uni wer sy te cie w Re ading w An glii), a z Ho lan dii – B. K. Bo om, G. A. Do oren bos, 
Har ry van de La ar i Pie ter den Ouden.
 Li sty, po dob nie jak ar ty ku ∏y i ksià˝ ki, na sy co ne by ∏y skró ta mi – cza sem ca ∏y list 
do ko goÊ, ko go zna∏ bli ̋ ej, to s∏o wo „mer ci” a na wet sa mo tyl ko „W.”, opa trzo ne da tà, 
ja ko ˝y cze nia imie ni no we! Sà pe∏ ne uÊmie chu i hu mo ru, ˝e wspo mn´ te wszyst kie 
„sa lu ta tio nes”, „wi´ cej grze chów nie pa mi´ tam” w za koƒ cze niu li stu al bo, by za cy to-
waç z ko lei na g∏ów ki, „Dok to rze in spe” do przy go to wu jà ce go obro n´ dy ser ta cji lub 
„De ar Mr Do la tow ski” na po czàt ku li stu trak tu jà ce go o an giel sko j´ zycz nym ar ty ku le 
ad re sa ta. List do Ja ku ba Do la tow skie go, b´ dà cy od po wie dzià na re cen zj´ wy daw ni czà 
ko lej ne go to mu „Drzew i krze wów li Êcia stych”, za czy na si´ wier szy kiem: „Bar dzo pro-
sz´ Pa na Cen zo ra/nie kr´ po waç mi ozo ra”.
 Li sty u∏o ̋ y ∏em chro no lo gicz nie. Roz wi ni´ cia sto so wa nych przez Au to ra skró tów 
in sty tu cji, pe rio dy ków, na zwisk oraz in ne uwa gi re dak cyj ne ujà ∏em w na wia sy kwa dra-
to we. Uk∏ad tek stu sta ra ∏em si´ za cho waç jak naj wier niej i tyl ko cza sem po pra wia ∏em 
oczy wi ste „li te rów ki”.
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1. Ko pia li stu pi sa ne go na ma szy nie, tyl ko pod pis – od r´cz ny. Naj star szy za cho wa ny list 
do ko re spon den ta z Pol ski. Jan Hor bacz pra co wa∏ w szkó∏ kach w Go dzi szu i Pod zam czu, 
po tem w cen tra li na sien nej w O˝a ro wie i w szkó∏ kach w Bro ni szach. W tym ostat nim 
za k∏a dzie pra co wa∏ z rów nie Êwiet nym ogrod ni kiem, rów nie˝ „pod zam cza kiem” –  Bro-
ni s∏a wem Ko wa li kiem, któ ry tak ̋ e ko re spon do wa∏ swe go cza su z W. Se ne tà:

W. Se ne ta
War sza wa      War sza wa, dn. 29.I.58 r
Ra ko wiec ka 8
SGGW

     Pan
     J. Hor bacz
     Go dzisz

Sza now ny Pa nie!
 Ser decz nie dzi´ ku j´ za szyb kà i wy czer pu jà cà od po wiedê na mój list. Spra wa oma-
wia ne go ja ∏ow ca jesz cze nie pr´d ko b´ dzie wy ja Ênio na. In try gu je mnie jesz cze fakt, ˝e 
w przed wo jen nych Wa szych ka ta lo gach fi gu ru jà dwie od mia ny J. vir gi nia na – cu pres-
so ides Hort i glau ca Carr. Te go pierw sze go nie mo˝ na w ogó le zna leêç w ksià˝ kach, 
na to miast glau ca – jest. Nie ste ty opi sy sà tak skà pe, ˝e nie mo g´ w tej chwi li roz strzy-
gnàç, któ ra na zwa jest w∏a Êci wa (mo ̋ e „pseu do cu pres sus”?) i czy nie sà to po pro stu 
sy no ni my. W ka˝ dym ra zie spra wa jest dys ku to wa na i kie dyÊ za wia do mi´ Pa na o wy ni-
ku. Czy J. vir gi nia na cu pres so ides nie fi gu ru je ju˝ u was [?]
 Od no Ênie pod r´cz ni ków z za kre su szkó∏ kar stwa do no sz´, ˝e uka za∏ si´ skrypt Mgr 
Z. Ter piƒ skie go – Szkó∏ kar stwo Ozdob ne (1956 r), 412 str wy da ny przez Mi ni ster stwo 
Go spo dar ki Ko mu nal nej, po dob nie jak mój skrypt, ja ko pod r´cz nik dla Tech ni kum 
w Ra dzy mi nie i na u˝y tek we wn´trz ny. W han dlu oczy wi Êcie nie do st´ pny. Nie wiem, 
czy zna Pan au to ra, przy pusz czam, ˝e tak. Ra dz´ do nie go na pi saç. Skrypt ma byç 
wy da ny w for mie ksià˝ ki, do st´p nej w han dlu, ale to do pie ro pro jek ty. Oso bi Êcie ko rzy-
stam z pod r´cz ni ków nie miec kich na ten te mat, g∏ów nie: G. Krüssmann – Die Baum-
schu le, 1954 r., 560 str., wy daw nic two P. Pa reya w Ber li nie. Jest to chy ba naj now szy 
pod r´cz nik szkó∏ kar stwa (owo co we i ozdob ne).
 Pa na To ka rza po zna ∏em w ubie g∏ym ro ku u Cho mi cza, roz ma wia li Êmy na ró˝ ne 
te ma ty. Po nie wa˝, jak wspo mnia ∏em, mam za miar opra co waç po wsta ∏e w Pod zam czu 
od mia ny i w tym ce lu przy ja d´ kie dyÊ na miej sce, wy no to wa ∏em na ra zie:
 Pi cea pun gens com pac ta pi ra mi da lis (Tok.)
 Pi cea excel sa kra sic kia na (Ró˝.)
 Thu ja oc ci den ta lis glo bu la ris com pac ta (T)
 Acer ne gun do pru ino sum vi ri dis au reo-mar gi na tum R.
 Fra xi nus pu be scens glo bo sa cri spa (Ró˝.)
 Ma lus sche idec ke ri fo liis pur pu re is (T.)
     „   „        pen du la
 Qu er cus pe dun cu la ta „Jan Za moy ski” (Ró˝.)
Przy pusz czam, ˝e jest ich wi´ cej, nie któ re nie by ∏y roz mna ̋ a ne i nie fi gu ro wa ∏y 
w ka ta lo gach (Ro bi nia ps. ro ̋ yn skia na jest zna na, wi´c po mi jam jà).
In te re su je mnie na ra zie, czy ist nie jà oka zy ma tecz ne tych od mian i ewen tu al nie jesz-
cze in ne od mia ny pod za mec kie.
 W ka ta lo gach sà rów nie˝: Qu er cus ru bra fol. au re is
         i        „     „     fol. ar gen teo-va rie ga tis
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Ta dru ga od mia na jest mi nie zna na i brak jej w li te ra tu rze.
Czy ist nie jà w Pod zam czu oka zy Abies si bi ri ca, któ ra by ∏a ofe ro wa na przed woj nà. 
Cho dzi nam wy ∏àcz nie o ob ser wa cje, po nie wa˝ w Za k∏a dzie wy ko ny wa na jest pra ca 
dy plo mo wa na te mat te go ga tun ku jo d∏y a zna my do tych czas tyl ko jed no sta no wi sko 
(k´ pa) w ar bo re tum w Ro go wie.
  Prze sy ∏am po zdro wie nia
    WSeneta

PS Przy oka zji pro sz´ o prze s∏a nie naj now sze go cen ni ka.

2. Ko pie trzech krót kich li stów, pi sa nych na ma szy nie, opa trzo nych pie cz´ cià Za k∏a du 
Bo ta ni ki Le Ênej i/lub Sek cji Den dro lo gicz nej PTB. Li sty by ∏y nu me ro wa ne, wy sy ∏a ne 
w ra mach jed no oso bo wej „Po rad ni Den dro lo gicz nej”:

List pierw szy:

5/58       War sza wa, dn. 27.X.58 r.

    Pan
    Ed mund Czar niak
    Gu bin
    ul. Dra T. Ku nic kie go 6
    wo jew. Zie lo no gór skie

 Otrzy ma ∏em 6 ga ∏à zek d´ bów z li Êç mi, 1 bez li Êci i ga ∏àz k´ Fra xi nus or nus – je sio nu 
man no we go (z kwia ta mi). Wi´k szoÊç ga ∏à zek ma li Êcie m∏o de, wio sen ne – trud ne do 
ozna cze nia.
Okre Êli ∏em na st´ pu jà ce ga tun ki:
Qu er cus fra inet to (Q. con fer ta) – dàb w´ gier ski
Qu er cus pa lu stris – dàb b∏ot ny
Qu er cus ma cro car pa – dàb wiel ko wo co wy, d. wiel ko list ny
   (ga ∏àz ka z na ro Êla mi kor ko wy mi i du ̋ e li Êcie)
Qu er cus le ana – dàb Le ana (mie sza niec o któ rym pi sa ∏em daw niej)
Po zo sta jà do ozna cze nia 2 ga tun ki z li Êç mi m∏o dy mi 1 gat. zbli ̋ o ny do na szych kra jo-
wych z wy glà du li Êci. Uprzej mie pro sz´ o do dat ko we in for ma cje – gdzie ro snà drze wa, 
ja kiej wy so ko Êci, i o ewent. do s∏a nie doj rza ∏ych li Êci i w mia r´ mo˝ li wo Êci ˝o ∏´ dzi (mo˝-
li wie z mi secz ka mi) – jak naj wi´ cej – do zbio rów, na çwi cze nia stud. i do wy sie wu.
   Przy sy ∏am po zdro wie nia
     WSeneta

List dru gi:

Za k∏ad Bo ta ni ki Le Ênej
3/59       War sza wa, dn. 18.II.59 r.

   Do Re dak cji Ty go dni ka
    „Ko bie ta i ˚y cie”  DZIA¸ LISTÓW
     w miej scu

Do ty czy: 1. dz. 5 w/59 pi smo z dnia 12.II.59 r.
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Ob. Faj ko szo wi prze s∏a li Êmy od po wiedê. Pro po nu je my za miesz cze nie w Wa szym Ty go-
dni ku na st´ pu jà cej no tat ki, z ko rzy Êcià dla obu stron:
 Sek cja Den dro lo gicz na PTB pro wa dzi „Po rad ni´ Den dro lo gicz nà”, któ ra bez p∏at nie 
udzie la wy ja Ênieƒ z za kre su ozna cza nia, pie l´ gno wa nia, roz mna ̋ a nia itp. drzew i krze-
wów ozdob nych. Ad res: Ka te dra Bo ta ni ki Le Ênej SGGW, War sza wa, ul. Ra ko wiec ka 8 
(Po rad nia Den dro lo gicz na). Prze sy ∏a jàc za py ta nia pro si my do ∏à czyç zna czek pocz to wy 
na od po wiedê.
     Ad iunkt Za k∏a du
     Mgr W. Se ne ta

List trze ci:

8/59       War sza wa, dn. 25.II.59 r.

    Pan
    An to ni Par ka
    p-ta Turz no
    Gost ko wo
    pow. To ruƒ

Do ty czy: ˝y wo p∏o tu z wierz by
 ˚y wo p∏o ty z wierz by nie sà ide al nym ogro dze niem, zw∏asz cza dla wy bie gu dla kur. Pr´-
ty praw do po dob nie b´ dà istot nie gru bia ∏y, po za tym b´ dà p´ dzi ∏y do gó ry i nie b´ dà roz ga-
∏´ zia ∏y si´ od do ∏u. Ra dz´ spró bo waç po wsa dzaç od ra zu na miej sce ˝y wo p∏o tu w jed nym 
rz´ dzie, w od le g∏o Êciach ±10 cm, cien kie pr´ ty i prze pla taç je w for mie krat ki (jak siat ki 
dru cia ne) w mia r´ wzro stu. Wte dy, cho cia˝ pr´ ty nie roz ga ∏´ zià si´ od do ∏u po wsta nie g´ ste 
ogro dze nie. Gó r´ trze ba oczy wi Êcie przy ci naç. Pro si my o za wia do mie nie o wy ni kach.
     Mgr W. Se ne ta

3. List pi sa ny na ma szy nie (po za pod pi sem), dwu stron nie, na pa pie rze for ma tu A4; 
za cho wa ny w po sta ci ko pii. Ad re sa tem by∏ Kon stan ty Stec ki:

Mgr W. Se ne ta     War sza wa, dn. 14.XII.58 r.
War sza wa 8,
Ra ko wiec ka 8,
SGGW

 Sza now ny Pa nie Pro fe so rze!

 W cza sie mo je go ostat nie go po by tu w Po zna niu na ze bra niu Sek cji Den dro lo gicz nej 
omó wi ∏em z Kol. Bro wi czem spra w´ in wen ta ry za cji przez I[nter na tio nal] D[en dro lo gy] 
U[nion] ar bo re tów i in nych cen nych ko lek cji den dro lo gicz nych w Eu ro pie i do r´ czy ∏em 
mu pew nà iloÊç for mu la rzy. T´ spra w´ na le ̋ a ∏o by za ∏a twiç mo˝ li wie spraw nie i szyb ko, 
ale oso bi Êcie nie wiem jak, ˝e by nie by ∏o kom pli ka cji. Re jestr opra co wu je Krüssmann, 
a for mu la rze prze s∏a∏ mi de Bel der z Bel gii, z któ rym je stem w kon tak cie. Krüssmann 
umie Êci∏ tyl ko 3 obiek ty z Pol ski – Kór nik, Ro gów i OB w War sza wie. Wy pe∏ nio ne for-
mu la rze na le ̋ a ∏o by prze s∏aç de Bel de ro wi, po nie wa˝ po da my praw do po dob nie Prze le-
wi ce i in ne obiek ty po nie miec kie, a Krüssmann, jak od no sz´ wra ̋ e nie, nie jest zbyt 
przy ja ciel sko usto sun ko wa ny do Pol ski. Nie na le ̋ y te˝ po da waç zbyt wie lu obiek tów, 
zresz tà Bel der mo ̋ e prze pro wa dziç se lek cj´ po otrzy ma niu wy pe∏ nio nych for mu la rzy. 
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Pro po nu j´ na st´ pu jà ce obiek ty:
 1. Kór nik     7. OB w War sza wie
 2. Go ∏u chów    8.  „ w Kra ko wie
 3. Ro gów     9.  „ w Wro c∏a wiu
 4. Prze le wi ce    10. Tech ni kum w Prusz ko wie
 5. Woj s∏a wi ce    11. Mu ̋ a ków
 6. ˚e la zo wa Wo la
i ewent. Bia ∏o wie ̋ a, Oso wa Sieƒ itp. Prof. Cze czot to wa za trzy ma ∏a je den for mu larz dla 
Prusz ko wa.
Naj le piej by ∏o by chy ba, ˝e by Za rzàd G∏ów ny Sek cji prze s∏a∏ for mu la rze z od po wied nim 
pi sem kiem do po szcze gól nych obiek tów, oczy wi Êcie po za ty mi, któ re mo ̋ e my opi saç 
sa mi, jak Mu ̋ a ków itp. Do ∏à czyç na le ̋ y ewent. pu bli ka cje, prze wod ni ki itp.
 Dru ga spra wa, któ rà chcia∏ bym po ru szyç, to do pro wa dze nie wresz cie do koƒ ca wa∏ ko-
wa ne go od daw na za gad nie nia pol skiej no men kla tu ry dla drzew i krze wów. Nie wiem, jak 
wy glà da ta spra wa w tej chwi li i czy coÊ si´ w ogó le ro bi. Tym cza sem kszta∏ ci my co raz to 
no wy „na ry bek”, pi sze my ar ty ku ∏y, i cz´ sto wy bie ra my te na zwy, któ re wy da jà si´ nam 
bar dziej od po wied nie, nie rzad ko sta jàc w ko li zji z „Bi blià Den dro lo gów w Pol sce” – „Drze-
wo znaw stwem”. Oso bi Êcie uwa ̋ am, ˝e np. Qu er cus im bri ca ria po wi nien na zy waç si´ 
d´ bem da chów ko wym, bo ko lo ni za to rzy ame ry kaƒ scy z je go drew na wy ra bia li da chów ki, 
a nie d. da chów ko wa tym. Bar dziej od po wia da mi na zwa: Ênie gu licz ka bia ∏a, a nie Ê. bia ∏o-
ja go do wa. Na le ̋ y wresz cie wy braç jed na z dwóch rów no znacz nych nazw: po spo li ty i zwy-
czaj ny, po co to roz ró˝ nie nie wàt pli wej ja ko Êci. W PTB mia∏ kie dyÊ po wstaç ko mi tet do tych 
spraw, ale nic na ten te mat nie s∏y chaç, a czas mi ja. Czy Sek cja nie po win na wziàç te go 
w swo je r´ ce (ro Êli ny drze wia ste); oczy wi Êcie nie mo ̋ e te go opra co wy waç jed na oso ba, 
na le ̋ a ∏o by po upew nie niu si´, jak spra wy sto jà w PTB, zwo ∏aç ma ∏e ze bra nie, usta liç 
wy tycz ne i po dzie liç ewent. funk cje. Bar dzo wa˝ na jest tu spra wa przy j´ cia okre Êlo nej 
no men kla tu ry „∏a ciƒ skiej” ja ko pod sta wa do two rze nia nazw pol skich. Oczy wi Êcie Reh der, 
z ewent. po praw ka mi, zgod nie z je go Bi blio gra fià, któ rà ma my ju˝ w na szym Za k∏a dzie.
 Trze cie za gad nie nie, to in wen ta ry za cja par ków i in nych obiek tów den dro lo gicz nych 
w Pol sce. Te mat jak naj bar dziej prze zna czo ny w∏a Ênie dla Sek cji Den dro lo gicz nej. 
Ow szem – coÊ si´ ro bi w tym za kre sie, ale ka˝ dy dzia ∏a na swo jà r´ k´ i w∏a Êci wie dla 
swo je go in te re su i nie ma ˝ad ne go re je stru, a˝ wstyd! Trze ba go ko niecz nie za ∏o ̋ yç, 
usta liç za kres dzia ∏a nia po szcze gól nych osób, roz dzie liç te ren na po szcze gól ne od dzia-
∏y, spo rzà dziç sche mat kar to te ki. O ile mi wia do mo w tym za kre sie dzia ∏a rów nie˝ mi´-
dzy in ny mi Za k∏ad Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu przy Po li tech ni ce War szaw skiej (prof. 
Pla pis), ale ra czej pod kà tem wi dze nia ar chi tek tu ry ogro do wej a nie ro Êlin no Êci. Na le-
˝a ∏o by wejÊç z ni mi w po ro zu mie nie i dzia ∏aç wspól nie.
 Na ko niec mu sz´ do nieÊç Pa nu Pro fe so ro wi we so ∏à no wi n´. Mia no wi cie Wy dzia∏ 
Ogrod ni czy SGGW do szed∏ wresz cie do prze ko na nia, ˝e na le ̋ y wy rwaç Den dro lo gi´ 
z Wy dzia ∏u Le Êne go, gdzie by ∏a tyl ko punk tem us∏u go wym i stwo rzyç Za k∏ad Den dro-
lo gii przy Ka te drze Ro Êlin Ozdob nych w Ur sy no wie. Spra wy sà na do brej dro dze, ale 
w zwiàz ku z tym mnó stwo kom pli ka cji i ro bo ty.
 na tym koƒ cz´ i prze sy ∏am Pa nu Pro fe so ro wi
  ˚y cze nia We so ∏ych Âwiàt i
   Po myÊl ne go No we go Ro ku
       WSeneta

4. List li czy 14,5 stro ny ma szy no pi su for ma tu A4, pi smem od r´cz nym je dy nie drob ne 
frag men ty tek stu i  pod pis. Pu bli ku j´ ca ∏oÊç wst´p nej, ogól nej cz´ Êci li stu, i wy jàt ki 
z uwag szcze gó ∏o wych. W od r´b nej tecz ce, prze ka za nej swe go cza su J. Do la tow skie mu, 
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za cho wa ∏y si´ w su mie trzy li sty do Ko mi sji i ro bo cze, r´ ko pi Êmien nie uwa gi, nie zwy kle 
su mien nie i dro bia zgo wo opra co wa ne – ze znaw stwem prze wy˝ sza jà cym cz´ sto efek ty 
prac sa mej Ko mi sji:

Doc. dr W∏o dzi mierz Se ne ta    War sza wa, 12.XII.1972
War sza wa 44
Al. Wa szyng to na 45/51 m. 140

Ko mi sja Na zew nic twa PTB [de fac to nie by ∏a to ko mi sja PTB]
 w miej scu

 O ist nie niu `S∏ow ni ka nazw ro Êlin...` do wie dzia ∏em si´ do pie ro w grud niu br, 
a wcze Êniej mia ∏em ju˝ opra co wa ne uwa gi do VII Pro jek tu nazw /tro ch´ póê no/; prze-
sy ∏am te uwa gi bez wi´k szych zmian, po nie wa˝, jak stwier dzi ∏em, nie wie le z tych nazw 
zo sta ∏o zmie nio nych w S∏ow ni ku.
 Przy opra co wy wa niu tych uwag /str. 5-11/ zwró ci ∏em uwa g´ na zbyt du ̋ à „zmien-
noÊç” w t∏u ma cze niu jed na ko wo brzmià cych ter mi nów ∏a ciƒ skich, wo bec cze go – dla 
zi lu stro wa nia za gad nie nia – ze sta wi ∏em pew ne ter mi ny na str. 1-4.
 Po zdo by ciu S∏ow ni ka przej rza ∏em /doÊç szyb ko/ wszyst kie na zwy od po czàt ku 
i opra co wa ∏em uwa gi /str. a-m/, po mi ja jàc oczy wi Êcie na zwy uwzgl´d nio ne uprzed nio 
na str. 5-11. 
 Na koƒ cu przej rza ∏em jesz cze ter mi ny w S∏ow nicz ku po moc ni czym /301-313/ 
i w nie któ rych miej scach, przy mo ich uwa gach, do pi sa ∏em po da ne tam t∏u ma cze nie 
ter mi nów /ze zna kiem T – ter mi ny/.
 Ca ∏oÊç nie jest oczy wi Êcie opra co wa na ide al nie, mo ̋ e tro ch´ cha otycz nie po da na, ale:
1/ nie wiem, czy na coÊ si´ przy da
2/ to ogrom na ro bo ta, przy któ rej mo˝ na do staç „kr´ç ka”; nie mo g´ jej po Êwi´ ciç
 obec nie wi´ cej cza su
3/  spie sz´ si´ z do star cze niem mych uwag Ko mi sji, po nie wa˝ z pew no Êcià b´ dzie
 opra co wa na Er ra ta do S∏ow ni ka
 Uwa ̋ am w dal szym cià gu, ˝e trze ba przy jàç dla ka˝ de go ter mi nu ∏ac. je den za sad ni-
czy od po wied nik pol ski /np pu be scens = omszo ny/ i mo˝ li wie uni kaç wy jàt ków.
 W S∏ow nicz ku, w któ rym do da∏ bym wie le ter mi nów np car neus, co ro na rius, chry-
san thus, mar gi na tus, ob scu rus, mo˝ na by pod kre Êliç te za sad ni cze od po wied ni ki pol-
skie, zw∏asz cza, gdy po da no kil ka ró˝ nych wer sji /np lu ri dus = wy p∏o wia ∏o ̋ ó∏ ty, bla do-
˝ó∏ ty, brud no bru nat ny, ˝ó∏ ta wy, ˝ó∏ ty/. Trze ba rów nie˝ koƒ ców ki kil ku ter mi nów ∏a ciƒ-
skich /np an di co la, ar gy ro neu ra, can di dum, fir ma/ zmie niç kon se kwent nie na ro dzaj 
m´ ski. Nie kie dy w S∏ow ni ku za sto so wa no ter mi ny pol skie nie po da ne w S∏ow nicz ku 
lub nie co zmo dy fi ko wa ne np for mo sus = kszta∏t ny, pi´k ny, ale w S¸[owni ku] rów nie˝ 
wspa nia ∏y /17/, fir mus = moc ny, ale Al nus fir ma – twar da, hir tus = kol cza sty, ostry, 
na je ̋ o ny, ale 2x – szorst ki./w S¸/.
 Zbyt du ̋ a zmien noÊç w t∏u ma cze niu nie u∏a twia pra cy dy dak tycz nej, jest nie zro zu-
mia ∏a dla osób nie wta jem ni czo nych, spra wia wra ̋ e nie do wol no Êci wy bo ru, a w∏a Ênie 
ce lem Ko mi sji jest upo rzàd ko wa nie tej do wol no Êci.
 Nie po ru szam na ogó∏ w mo ich uwa gach za gad nieƒ zwià za nych z pro po no wa ny mi pol-
ski mi na zwa mi dla ro dza jów, tym nie mniej je stem zwo len ni kiem cz´st sze go spo lsz cza nia 
nazw ∏a ciƒ skich, szcze gól nie, gdy po cho dzà od na zwisk. Rów nie˝ w wy pad ku nazw ga tun-
ko wych po cho dzà cych od na zwisk, cz´ Êciej ni˝ do tych czas na le ̋ y je spo lsz czaç.

     Prze sy ∏am po zdro wie nia
       WSeneta
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 Uwa gi do S∏ow ni ka nazw ob cych ... /w na wia sach – str./  

Aescu lus ne glec ta – pla mi sty: w∏a Êci wie „za po zna ny”, „za nie dba ny” T nie po zor ny T
Aethio ne ma car neum – krwi sty: trze ba usta liç t∏u macz. „car neus” – ró ̋ o wy, krwi sty, 
czer wo ny
Aga ve vic to riae-re gi nae – Wik to rii /tyl ko?/ KOMPLEKS kró lew ski PWRiL prze pu Êci∏ 
/!/  - Kró lo wej Wik to rii w mo ich „Kak tu sach”. A gdy by tak by ∏o „Ba to ry-re gis”?
Agro stis ca ni na – psia: a Ro sa ca ni na – dzi ka
Al cea ro sea – wy so ka: czy nie mo ̋ e byç ró ̋ o wa?
Al tha ea bro us so ne tii fo lia – bru so ne cjo list na: wo bec te go trze ba po daç na zw´ – Bro us-
so ne tia pa py ri fe ra – bru so ne cja pa pier ni cza /vi de – Ed ge wor thia/ za miast „pa pie rów ka 
chiƒ ska – Drzew[oznaw stwo].
Ame lan chier bar tra mia na – Bar tra ma /nie Bart ma na !/ by∏ bar dzo ucie szo ny, gdy si´ 
do wie dzia∏! [Edward Bart man, pro jek tant i ar chi tekt kra jo bra zu, z Sek cji Kszta∏ to wa-
nia Te re nów Zie le ni Wy dzia ∏u Ogrod ni cze go SGGW]
Ana camp se ros – so Êni ca /!?/: dla ta kich drob nych t∏u Êcio chów! Do tych czas SCIADOPITYS 
= so Êni ca!
Ana pha lis mar ga ri ta cea – per ∏o wy: do brze, je Êli cho dzi o za bar wie nie, ale je ̋ e li ma 
„pe re∏ ki” – ra czej, jak Ha wor thia – pe re∏ ko wa ta /102/
Co to ne aster tur bi na ta – sto˝ ko wa ta: to su ge ru je po krój, a cho dzi o kszta∏t owo ców – 
bà ko wa ty /kszta∏t bà ka/ 
Erio bo trya – misz pel nik: strasz na na zwa, jak by po ˝y dow sku: erio bo tria
Ga ste ria li li pu ta na – drob na: le piej li li pu cia, bo jest G. hu mi lis
Ori ga num vul ga re – po spo li ta! A wi´c od ̋ y wa PROBLEM vul ga ris – com mu nis. I zno-
wu upie ram si´ przy ujed no li ce niu. Pro po no wa ∏em, dla wy brni´ cia z te go cha osu 
za cho wa nie w obu przy pad kach: po spo li ty /i tak pi sz´ w pod r´czn./ a przy naj mniej kon-
se kwent nie – vul ga ris = zwy czaj ny, com mu nis = po spo li ty /Rocz nik Sek cji Dendr. 
1962/ i 2 pi sma do Ko mi sji N.[azew nic twa]/ Otrzy ma ∏em do k∏ad ne wy ja Ênie nie /nie 
mam te go pi sma „pod r´ kà”/ z któ re go wy ni ka ∏o, ˝e co in ne go vul ga ris a com mu nis. 
No ta be ne ta od po wiedê jesz cze bar dziej utwier dzi ∏a mnie w prze ko na niu m´t no Êci 
za gad nie nia. A te raz w S¸: 
          vul ga ris = zwy czaj ny /42, 76/
    = po spo li ty! /56, 75/
       com mu nis = po spo li ty /30/
    = zwy czaj ny! /108, 114/
 Urzà dzi ∏em kie dyÊ kil ku zna jo mym oso bom test – mie li do pi saç przy wy bra nych 

na zwach ∏a ciƒ skich – po spo li ty lub zwy czaj ny. Wy ni ki by ∏y za ska ku jà ce: pro po nu j´ 
urzà dze nie cze goÊ ta kie go w Ogro dzie Bo ta nicz nym.

Se ne cio oxy ria efo lius – szcza wió ro list ny: strasz na na zwa
Sta pe lia le pi da – g∏ad ka: „g∏ad ka” nie w sen sie g∏ad ko Êci, ale og∏a dy /le pi dus/  - mi lut ka, 

mi ∏a – T 

5. Pocz tów ka, po za pod pi sem – pi smo ma szy no we, da ta stem pla pocz to we go – 11.I.1983; 
na pocz tów ce pi´k ny raj ski ptak – W. Se ne ta cz´ sto wy sy ∏a∏ sta re, „zdez ak tu ali zo wa ne” 
lub dla ja kie goÊ po wo du in try gu jà ce, nie co dzien ne pocz tów ki al bo te˝ u˝y wa∏ w tym ce lu 
od po wied nie go for ma tu w∏a snych zdj´ç den dro lo gicz nych, do sta wa ∏em te˝ li sty pi sa ne na 
od wro cie opa ko wa nia ta blicz ki cze ko la dy lub za pro sze nia na ra d´ wy dzia ∏u:
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Paƒ stwo
J.A.Do la tow scy
Ul. Zam ko wa 3/20
62-035 Kór nik

   ZDROWIA SZCZESCIA
   I POMYSLNOSCI

DR Jó zef Ro ko sza [wie lo let ni wspó∏ pra cow nik] od 3.I.83
za IGLASTE na gro da na uko wa
   PAN

   WSeneta

6. Pierwszy z listów do Marka Ledy, dendrologa, który studiowa∏ i pracowa∏ w 
Szczecinie, a póêniej w Krakowie; pismo maszynowe, r´kà W. Senety tylko pozdrowie-
nie, podpis i postscriptum:

        Warszawa 1987.03.20
  Monsieurs!
 Ow szem, otrzy ma ne da ne przy da ∏y mi si´ – dzi´ ku j´. Cz´Êç umie Êci ∏em ju˝ w I to mie 
„Li Êcia stych”, in ne wcià gnà ∏em do kar to te ki. Przyj mu j´, ˝e po mia ry by ∏y wy ko na ne 
w 1986 a wy so koÊç mie rzo na wy so ko Êcio mie rzem, nie sza co wa na „na oko”. Ob wód 
„w pier Êni cy” to doÊç po wszech na nie Êci s∏oÊç, po nie wa˝ pier Êni ca=ob wód /na wys. 1,3 
m/. No ta be ne mo ̋ e le piej prze li czyç ob wo dy na Êred ni c´, po nie wa˝ ∏a twiej wte dy 
wy obra ziç so bie gru boÊç pnia. Ch´t nie b´ d´ za wsze przyj mo wa∏ wszel kie in for ma cje na 
te mat rzad kich lub wy jàt ko wo du ̋ ych oka zów drzew i krze wów. Po le cam mie rze nie 
wy so ko Êci rów nie˝ tych ostat nich – je Êli war to /oczy wi Êcie nie wy so ko Êcio mie rzem/. 
Sà dz´, ˝e ob ser wa cje na te mat drzew w Par ku Ka spro wi cza da si´ rów nie˝ wy ko rzy staç 
– w nie co in nym uj´ ciu – do ar ty ku ∏u na ten te mat w Rocz ni ku Den dro lo gicz nym! 
Do ty czy to ewent. opra co waƒ rów nie˝ in nych par ków w Szcze ci nie, Cmen ta rza cen tral-
ne go itd. Nie ma chy ba ˝ad ne go opra co wa nia zie le ni Szcze ci na, w ka˝ dym ra zie nie 
znam, po za pra cà Kow na sa i Sie nic kiej z 1962 a wi´c ju˝ çwierç wie ku i ma ∏o do k∏ad na. 
Ch´t nie przej rz´ ma te ria ∏y ziel ni ko we ga tun ków ozna czo nych czer wo nà krop kà przed 
na zwa mi, cho cia˝ nie wszyst kie da si´ spraw dziç na pod sta wie sa mych li Êci. Np. b. 
trud ny jest A.[escu lus] pa via któ ry praw do po dob nie b. rzad ko jest u nas praw dzi wy.
 Qu er cus ru bra jest istot nie zmien ny, ale obec nie nie wy ró˝ nia si´ var. ma xi ma /ma ∏à 
li te rà! tyl ko kul ty wa ry – du ̋ à!/. Kie dyÊ na tra fi ∏em na okaz, któ rzy in ni au to rzy okre Êli li 
ja ko Q. pa lu stris, po nie wa˝ mia∏ ma ∏e li Êcie; sà te˝ oka zy o li Êciach b. p∏yt ko kla po wa-
nych i bar dzo g∏´ bo ko.
 Pi cea glau ca Na na znam tyl ko z li te ra tu ry, po win na mieç b. krót kie i cien kie ig∏y – do 
6 mm d∏. /przyj mu j´, ˝e szysz ki sà ty po we dla P. glau ca/. A co do wy so ko Êci – wy mia ry by ∏y 
/i sà/ po wta rza ne bez zmian od daw na, a cz´ sto za czy na ∏y si´ od oka zów jesz cze mak sy-
mal nie nie wy ro Êni´ tych. „Kar ∏o we” od mia ny wy ra sta jà nie kie dy po wie lu la tach do kil ku 
me trów wy so ko Êci; ko ry go waç to mo˝ na w∏a Ênie do pie ro na pod sta wie ta kich przy k∏a dów, 
jak ten Êwierk. Tyl ko 1 okaz by∏ po da wa ny z Ogr. Bot., nie z Par ku Ka spro wi cza.
 Acer cap pa do ci cum ma /lub mie wa/ od ro sty z ko rze ni /!/, ja ko bo daj je dy ny klon – 
pro sz´ spraw dziç; sà wi docz ne w Warsz. Ogr. Bot.
 Sor bus do me sti ca na le ̋ y u nas do rzad ko Êci, w ka ̋ dym ra zie star sze, przed wo jen ne 
oka zy. Czy ist nie je „ale ja przy ogr. Bot.” o któ rej wspo mi na li K[ownas] i S[ien nic ka]? 
A mo ̋ e to nie ten ga tu nek?
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 Bro wicz /52 i 57/ po da wa∏ z Par ku Ka spro wi cza Acer ru fi ne rve!
 Oce na „uni kal no Êci” jest oczy wi Êcie za wsze dys ku syj na. Cz´ sto le piej sto so waç oce-
n´ ogól niej szà, od-do, np. 1-2, ni˝ ka te go rycz ne np. 2!
 Po praw niej sze na zwy:
A[bies] con co lor var. lo wia na /to nie cv/
*A.[escu lus] octan dra – na za cho dzie Eu ro py obec nie A. fla va /daw na na zwa/
*Ari sto lo chia du rior –   „        „     „       A. ma cro phyl la /  „       „   /
Ela eagnus ar gen tea = E. com mu ta ta
Fa gus fer ru gi nea = F. gran di fo lia
Ju ni pe rus squ ama ta – to u nas zwy kle odm. Mey eri, je Êli nie no we od mia ny, jak Blue 
Star i Blue Car pet
Sam bu cus ra ce mo sa /nie ni gra/ Plu mo sa
/* na zwy mo gà po zo staç/

Ver te!    Sa lu ta tio nes! W. Se ne ta

PS Czy „Sp” przed mo im naz wi skiem na ko per cie mia ∏o ozna czaç „spe cies”? A mo ̋ e 
po win no byç „Sz. Pan”?

7. Do Ja ku ba Do la tow skie go, pi sa ny na ma szy nie, po za da tà, kil ko ma uzu pe∏ nie nia mi, 
po praw ka mi i pod pi sem; z bo ku od r´cz ny szkic o∏ów kiem owo cu Pe ri plo ca gra eca: 

           2.X.87

Pa nie Ja ku bie!
1. Za gad ka do roz wià za nia – owoc przy wie zio ny przez P. Sz. -Wit kow skà [Wan da  

Schne ider-Wit kow ska, war szaw ska ogrod nicz ka, mia ∏a szkó∏ ki drzew J. na Rakowcu; 
firm´ prowadzi do tej pory jej córka, Małgorzata Baƒkowska, równie˝ zaprzyjaêniona 
z W. Se ne tà] w 1978 z Bu∏ ga rii /pocz. X/ ja ko Camp sis, co mi si´ nie zga dza, Wpraw-
dzie wy da je mi si´, ˝e okre Êli ∏em, ale niech i Pan spró bu je, o ile pa mi´ tam lu bi Pan 
za gad ki /ja te˝/

2. Owo ce Camp sis ra di cans – w do st´p nej mi li te ra tu rze ma jà do 10 cm d∏., tym cza sem 
zbie ra ny przez mnie w 1976 w Po ̋ o gu ma 20 cm! – mo ̋ e Pan coÊ znaj dzie na ten 
te mat.

3. Pi sz´ na te mat owo ców Ake bia, Camp sis i Ari sto lo chia /Cie ka wost ki den dro lo gicz ne 
[Au tor za miesz cza∏ „Rocz ni ku Den dro lo gicz nym” se ri´ ar ty ku ∏ów pod tym ty tu-
∏em]/ brak mi rys. owo ców Ake bia – mo ̋ e Pan ma al bo mo ̋ e skàdÊ  prze ry so waç, ale 
∏ad niej szy ni˝ u Krüss[man na].

 Czy w Kór ni ku kie dyÊ te ro Êli ny owo co wa ∏y, czy na sio na kie∏ ko wa ∏y.
4. By ∏a nie gdyÊ w Kórn. /czy jest jesz cze/ drob no list na Hy dran gea pe tio la ris: jest 

w Ro go wie k. szklar ni. Ja kie po cho dze nie – czy istot nie pe tio la ris /z sie wu?/, bo nie 
przy pusz czam, ˝e by H. ano ma la, któ ra chy ba ni gdy nie by ∏a po da wa na z Kórn.

5. Co Pan wie na te mat roz ga ∏´ zio nych „cho in ko wa to” cier ni na pniach sta rych g∏o gów 
/ame ry kaƒ skich/

6. Prze rzu ci ∏em ostat nio kór nic kie /S. Bia ∏o bok/ „Stu dies on the in tro duc tion of se lec-
ted or na men tal tre es and shrubs from the ge ne ra: Ma lus, Ma gno lia, Ilex, Vi bur num 
and others” 1970-72. Cie kaw je stem, co zo sta ∏o z tych pi´k nych za mie rzeƒ roz mna-
˝a nia we get. wy bra nych „od por nych” klo nów?

 Wczo raj by li Êmy z Gràbcz.[ew skim Ja nem; szkó∏ ka rzem] i Marcz.[czew skim 
An drze jem, za przy jaê nio nym den dro lo giem z ogro du bo ta nicz ne go w Po wsi nie] 
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u Ko cha now skie go [An drze ja; ogrod nik, by ∏y stu dent W. Se ne ty, po dob nie zresz tà jak 
dwaj po przed ni] w Be do niu k. ¸o dzi, po dro dze w Ro go wie ale bez cho dze nia po ar bo-
re tum. M. in. do wie dzia ∏em si´, ˝e Sa lix ca prea Pen du la roz mna ̋ a na z sa dzo nek /ta ka 
jest u Koch./ nie za wià zu je pà ków kwia to wych, na to miast szcze pio na – tak. Nie chce 
mi si´ wie rzyç – chy ba sà dzà tak po ok. 3-let nim oka zie, mo ̋ e za m∏o da.
Wpa dli Êmy po dro dze do 3 par ków /no wych dla mnie/, ale je den wy ku pio ny /pryw./ wraz 
z dwo rem i nie do st´p ny /do tych czas nie za miesz ka ∏y/, dru gi – bez dwo ru z reszt ka mi 
drzew, trze ci – naj wi´k szy w Mosz cze ni cy ca∏ ko wi cie za nie dba ny (i z ta kim pa ∏a cem), 
du ̋ o drzew, ale nic szcze gól ne go a po za tym za czà∏ pa daç deszcz i na tym po prze sta li-
Êmy, nie zwie dza jàc ju˝ Wol bo rza, gdzie wi daç z szo sy oka za ∏e za bu do wa nia pa ∏a cu 
bi sku pie go.
 Szy ko wa ∏a si´ wi zy ta z Marcz. w Kór ni ku, ale chy ba nic z te go, tym nie mniej wy bie-
ra my si´ kie dyÊ w po dró˝ „par ko wà” pew no w kie run ku Lu szy na, któ re go on jesz cze 
nie zna.
   Po zdro wie nia WSeneta
PS Nie wiem w koƒ cu, czy fot. Sa lix f. ‘Spha eri cea’ Pa nu od po wia da!

8. List pi sa ny na ma szy nie, a r´ kà – nie licz ne uzu pe∏ nie nia i po praw ki oraz da ta; dwie 
kar ty z blo ku pa pie ru li sto we go A4, skle jo ne pa secz kiem „g´ siej skór ki”:

           8.III.91

 Pa nie Ja ku bie,
 
 Jest pan je dy nà /±/ oso bà, któ ra do star cza mi wy ka zy mo ich b∏´ dów i wy pa czeƒ /
den dro lo gicz nych/, nie za le˝ nie od re cen zji. Mer si bo ku. (stwier dzi ∏em, ˝e êle wy ma wia-
my nie któ re na zwy ∏a ciƒ skie!)
Tym ra zem chy ba naj wi´k szà dla mnie re we la cjà by∏ art, 36, któ re go nie zna ∏em /mea 
cul pa/, co mi Pan pew no wy tknà∏ w re cen zji przy oka zji Ame la sor bus Wró blew skie go. 
Wpraw dzie po dej rze wam, ˝e i Pan nie daw no po zna∏ ten ar ty ku∏. Wiem na to miast, ˝e 
SPECIES TOT SUNT qu od ab INITIO CREATAE SUNT!
Mo je dia gno zy, nie tyl ko Thu ja pli ca to ides, bo i Abies ce pha lo nia na a pew no i Ber be ris 
cho pi nii i For sy thia ko ben dzae sà istot nie ˝a ∏o sne [ad re sat w swym li Êcie nie u˝y∏ ta kie-
go s∏o wa! Za uwa ̋ y∏ je dy nie nie do cià gni´ cia dia gnoz ∏a ciƒ skich W. Se ne ty], o czym wie-
dzia ∏em od po czàt ku, ale le piej /sam/ nie po tra fi ∏em. ˚e by jed nak ura to waç te na zwy /
przede wszyst kim dla po ka za nia, ˝e u nas coÊ si´ dzie je, cho cia˝ zni ko mo ma ∏o/ pro po-
nu j´: niech Pan na pi sze np. o kil ku pol skich mie szaƒ cach /w tym mo ̋ e i Wró blew skie-
go/, da jàc w∏a sne dia gno zy po praw ne a nie „nu dum” czy „sub nu dum”. Wte dy ja znaj d´ 
si´ w na wia sie /O TEMPORA !/, a Pan b´ dzie WA˚NYM au to rem nazw. W sy no ni mi ce 
na le ̋ y po daç S´ kow skie go 1980 /Klu cze.../ Thu ja [po my∏ ka, cho dzi o Abies] ce ph man-
nia na, nom. nud./ i mo ̋ e z Inw.[en ta rza] Kórn.[ic kie go] Nr 165 Thu ja gi gan tea x oc ci-
den ta lis Hort. Kór nik, szkó∏ ki. Przy A. ce pha lo nia na trze ba w opi sie /czy ∏ac.?/ za zna-
czyç, ˝e do ty czy on mie szaƒ ców upra wo wych, a nie do mnie ma nych jak A. born mu el le-
ria na /a mo ̋ e nie trze ba?/. Sà dz´, ˝e trze ba na to miast opu bli ko waç to w ob cym j´ zy ku, 
np. w Mit te ilun gen [der Deut schen Den dro lo gi schen Ge sel l schaft] al bo I[nter na tio nal]
D[en dro lo gy]S[ocie ty] Year bo ok, bo nie ste ty na sze Rocz ni ki Dendr. do cie ra jà do b. nie-
wie lu osób, po mi ja jàc spra wy j´ zy ko we.
La rix mar schlin sii – znam t´ spra w´ z IDS /jak i Pan za pew ne/ i mam na nie sio nà uwa-
g´ ro bo czà do ewent. III wyd. Igla stych. Przy jà ∏em, ˝e od na zwi ska, ze wzgl´ du na 
koƒ ców k´ na zwy gat.; dziw ny jest ten Ca stle of Mar schlins w Szwaj ca rii!
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Czy nie móg∏ by Pan na pi saç do Ber li na do d. szkó ∏ek Spätha lub /i/ kie row nic twa ar bo-
re tum w spra wie T. stel la ta a przy oka zji dla mnie: Acer ne gun do Ode ssa num i Au ra tum 
/p∏eç u nich, czy ma jà Spätow ski Au ra tum: w Sans so uci – Ode ssa num jest te˝ ˝eƒ ski!? 
–Do lat.[owski] R[ocznik] D[en dro lo gicz ny] 38, str. 153/ i w spra wie Fra xi nus exc. Au rea 
i Ja spi dea /w ar bo re tum ma jà Ja spi dea pod na zwà Au rea!/ a mo ̋ e przy oka zji b´ dzie my 
mie li in ne py ta nia – to do uzgod nie nia, je Êli si´ Pan zde cy du je. In na pro po zy cja – na pi saç 
do Lwo wa do bi blio te ki /d. Osso li neum/, czy ma jà ka ta lo gi i cen ni ki daw nych na szych 
szkó ∏ek, szcze gól nie Bru nic kie go /a mo ̋ e ode s∏a ne do Wro c∏a wia?/ i ja kie la ta. Na ma-
wiam Pa na, bo z po zy cji In sty tu tu wi´k sze sà szan se na so lid ne za ∏a twie nie.
La rix rus si ca – mo ̋ e wró ci wkrót ce do L. si bi ri ca
Na ma wiam jesz cze do na pi sa nia /urbi et or bi/ o pol skich kul ty wa rach, zw∏asz cza Gràb-
czew skie go (Ju ni pe rus) + Abies ar nol dia na Ja dwi ga /Gràbcz./ Jan Pa we∏ /Rog.[ów]/  
i Ro gów /Rog.[ów]/ + Ta xus ”Woj tek” / mo ̋ e go Pan prze nie sie do in ne go gat.?/  i mo ̋ e 
ja kiÊ Mar czew skie go, + Pi cea pun gens To mek /Marcz./. a od mia ny Kró la [Ja na, wie lo-
let ne go sze fa szkó ∏ek kór nic kich]? – do pie ro po je go Êmier ci!? Od mia ny Gràbcz. sà ju˝ 
za gra ni cà. Wiem, ˝e to wszyst ko wy ma ga wy jaz dów i cza su, ale b´ dzie ko rzyst niej sze 
/pro pu bli co bo no/ ni˝ np. /sor ry!/ opi sy In dex se mi num.
Pro sz´ o wy kaz mo ich uchy bieƒ w „Uzu pe∏ nie niach” do VI wyd. Den dro lo gii: nie po s∏a-
∏em jej Pa nu, bo to pra wie to sa mo, co V wyd., na to miast obie cu j´, ˝e do sta nie Pan 
LIÂCIASTE A-B (wa ru nek na str. 3)
À pro pos no men kla tu ry – pro po zy cja ar ty ku ∏u do R[oczni ka]D[end ro lo gicz ne go] – 
o po wo dach zmian, o za sa dach /Co de, wy bra ne pa ra gra fy i ar ty ku ∏y/, o nie wa˝ nych 
na zwach – i jak je ura to waç: ewent. przy tym o ko niecz no Êci /?/ re je stro wa nia kul ty wa-
rów w wy ty po wa nych oÊrod kach na Êwie cie /chy ba dla nas – ma ∏o re al ne/
Ti lia stel la ta – cià gle coÊ no we go przy cho dzi mi do g∏o wy, np. kto u nas pierw szy gdzieÊ 
wy mie ni∏ jej na zw´, kto da∏ opis, ry sun ki. Stwier dzi ∏em ±, ˝e:
 1. Szy ma now ski wy mie ni∏ na zw´ /1956/ da jàc opis tyl ko owo ców
 2. Maj dec ka /1961/ z ¸o dzi, nie pa mi´ tam tej pra cy
 3. Mow szo wicz et al. /1962/ w par kach ¸o dzi wy mie nia na zw´ (dzi´ ki Majd.)
 4. Mow szo wicz /1967/ w Oso bli wo Êciach ... /RD/ nie uwzgl´d nia
 5. Se ne ta /1973/ w Den dro lo gii I wyd. – tyl ko rys. li Êci i owo ców z pod pi sem 
  T. stel la ta ? /au tor mia∏ jesz cze wte dy wàt pli wo Êci/
 6.  Se ne ta /1976/ Den dro lo gia II wyd. – doÊç du ̋ y opis, chy ba pierw szy „w hi sto rii 

na szej den dro lo gii”
 7. Do la tow ski na uczy∏ si´ tej li py za pew ne w cza sie stu diów /kie dy to by ∏o, pew no 

daw no te mu ?/ a zwró ci∏ na nià szcze gól nà uwa g´ /tu rok/ z ra cji opra co wy wa nia 
te ma tu: Ti lia w Inst. Dendr. PAN. Ina czej nie po zna∏ bym za wi ∏o Êci z na zwà T. 
stel la ta i ko nek sji z in ny mi ame ry kaƒ ski mi ga tun ka mi. Mam na dzie j´, ˝e kie dy 
LIÂCIASTE doj dà do T ju˝ si´ te spra wy wy ja Ênià.

A w ogó le uwa ̋ am, ˝e wspó∏ pra ca czy ni cu da i /za po zwo le niem/ mo gli by Êmy so bie 
na wza jem prze sy ∏aç ar ty ku ∏y przed wy s∏a niem ich do re dak cji /wy star cza wte dy 1 egz. 
i nie ko niecz nie nie na gan ny/ – dla uzy ska nia wy mia ny in for ma cji i uzu pe∏ nieƒ: z pew-
no Êcià z ko rzy Êcià dla obu stron. A mo ̋ e wo li Pan do sta waç mo je pra ce do ofi cjal nej 
re cen zji?
PS LIÂCIASTE A-B po da ru j´ Pa nu, je Êli uzna Pan LIÂCIASTE C za na da jà ce si´ do 
dru ku, oczy wi Êcie po uwzgl´d nie niu cen nych uwag /nie obie cu j´, ze wszyst kich!/.
Ufam, ˝e wkrót ce prze ka ̋ e my Rocz nik do Kór ni ka i pew no zo sta nie Pan se kre ta rzem 
– ale czy b´ dzie wte dy miej sce dla mo ich prac? 
Le da Ma rek ze Szcze ci na – czy nie wie Pan, co si´ z nim dzie je? Przy sy ∏a∏ mi ka˝ de go 
ro ku d∏u gà li st´ swo ich ostat nich „tro fe ów” par ko wych z wy mia ra mi – co cz´ Êcio wo 
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wy ko rzy sty wa ∏em. Za milk∏, mo ̋ e si´ ob ra zi∏, bo uwa ̋ a ∏em za nie re al ny je go pro jekt 
stu dio wa nia u mnie den dro lo gii /! pry wat nie ?/ z wszel kà po mo cà, np. wcho dze nia na 
drze wa,  – to ja ko tzw. przed miot do dat ko wy (elek tyw ny?) do je go naj now szych stu diów, 
bo daj na wydz. bio lo gii w Szcze ci nie! Ch∏o pak nie co po strze lo ny, ale by∏ pe ∏en za pa ∏u.
Cià gle ubo le wam, ˝e w Rocz ni ku nie ma my wzmia nek o po zy cjach na szej ro dzi mej, 
skà pej li te ra tu ry dendr. Po mi n´ li Êmy Szy ma now skie go, S´ kow skie go, Bu ga ∏´, pod r´cz-
ni ki szkó∏ kar stwa, Bro wi cza /np. Cho ro lo gy/. Czy nie mo˝ na te go ja koÊ dy plo ma tycz nie 
nad ro biç? Mo ̋ e o wszyst kim w jed nej par tii, w for mie krót kich, in for ma cyj nych no ta-
tek, bez wda wa nia si´ w szcze gó ∏y, po chwa ∏y i kry ty k´. Sà dz´, ˝e w tej for mie to ∏a twiej 
pój dzie. Te mat dla Pa na! A mo ̋ e do pie ro dla no we go Se kre ta rza?
Po sy ∏am Pa nu mo jà od po wiedê na Paƒ skà re cen zj´ LIÂCIASTYCH A-B, mo ̋ e to Pa na 
zaj mie – o ile nie czy ta∏ jej Pan ju˝. Do zwro tu przy oka zji, np. mo ̋ e Pan ode s∏aç z no wà 
re cen zjà do PWN. My Êl´, ˝e cz´Êç tych (mo ich) uwag b´ dzie ak tu al na.
Mia ∏em za miar w LIÂciastych po daç przy na zwach pol skich ich au to rów, zw∏asz cza naj-
star szych, ale to zno wu du ̋ e za gad nie nie do prze stu dio wa nia. Tym cza sem /dla przy-
sz∏e go ba da cza po cho dze nia tych nazw/ po da j´ przy swo ich – jak Pan za uwa ̋ y∏ – ini cja∏ 
WS. Wiem, ˝e to mo ̋ e ra ziç /i z pew no Êcià b´ dzie!/, ale ... Pro sz´ za uwa ̋ yç, ˝e ra zi 
pew no nie któ rych sto so wa nie for my oso bi stej: wi dzia ∏em, stwier dzi ∏em itp za miast nie-
okre Êlo nej: wi dzia no, stwier dzo no itp Oczy wi Êcie pew ne oso by ma jà mi za z∏e, ˝e zmie-
niam pro po no wa ne przez K[omi sj´] N[azew nic twa] na zwy. Ale jesz cze si´ ta ki nie 
na ro dzi∏ ... Do Roczn. 39 chc´ daç uzu pe∏ nie nia i po praw ki m. in. Camp sis we Wro c∏a-
wiu w Ogr. Bot., nie w Par ku P∏d. i za mie Êciç zdj´ cie Frax. exc. Au rea /ve ra/  - po krój 
w okre sie bez list nym. Ra dz´ Pa nu te˝ to ro biç – wi daç wte dy, ˝e au tor nie „od faj ko wa∏” 
pra cy, ale jà roz wi ja.

Co do no szàc
 prze sy ∏am po zdro wie nia

 oczy wi Êcie, jak zwy kle, rów nie˝ Ma∏ ̋ on ce, a na ra zie jesz cze nie Szym ko wi, cho cia˝ 
za uwa ̋ y ∏em je go ry su nek [w rze czy wi sto Êci – gra fi k´] je mio ∏y – czy nie od ry so wa∏ 
skàdÊ?

         WSeneta

PS Ra dz´ przed wy s∏a niem do mnie od po wie dzi prze glà daç mo je li sty, ˝e by mo˝ li wie 
nie prze pusz czaç ró˝ nych spraw. A w ogó le to nie wiem, kie dy ma Pan czas na je dze nie, 
spa nie itp Chy ba jed nak NR 1 to dok to rat!
Pew no ju˝ Pa na nie po znam po la tach!

[od r´cz ny do pi sek]

Pro po nu j´ za miesz cze nie w RD (nie 39, bo pew no nie b´ dzie miej sca) – Paƒ skich „por-
tre tów” drzew z Arb.[ore tum] Kórn.[ic kie go, cho dzi o tam tej sze wy daw nic two] po 
do da niu krót kie go opi su (jak w RD) i ewent. prze kom po no wa niu, aby do sto so waç do 
for ma tu RD.

9. Do Mie czy s∏a wa Cze kal skie go, ów cze sne go re dak to ra „Rocz ni ka Den dro lo gicz ne go 
PTB”, ko pia li stu pi sa ne go na ma szy nie:

       War sza wa, 12 mar ca 1993
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 Sza now ny Pa nie Pro fe so rze Re dak to rze

 Mój by ∏y „na czel ny” z pew no Êcià ode tchnà∏ z ulgà prze ka zu jàc Pa nu ca ∏y „in te res”, 
ja ko ˝e nie mia∏ ser ca do ta kiej ro bo ty, a po za tym ma ro bo ty pod do stat kiem.
 Naj pierw chcia∏ bym przy po mnieç, ˝e w tym ro ku mi nie 150 lat od Êmier ci St. 
Wo dzic kie go, któ re go dzia ∏al noÊç ogrod ni cza, szcze gól nie w za kre sie den dro lo gii, za s∏u-
gu je na wspo mnie nie w RD. Pro po no wa ∏em Do la tow skie mu (jesz cze nie dok to ro wi), ale 
nie mia∏ ocho ty, nie pa mi´ tam dla cze go. Mu sz´ wi´c – za Pa na zgo dà – zro biç to sam, 
ma te ria ∏ów jest do syç, ale jesz cze nie je stem go to wy. Tym cza sem po sy ∏am Pa nu wcze-
Êniej opra co wa ne „Cie ka wost ki” oraz Wy kaz pu bli ka cji Wo dzic kie go, któ re ju˝ si´ nie 
zmie Êci ∏y w R[oczni ku]D[edn ro lo gicz nym] 40. „Cie ka wost ki” mo˝ na uznaç za za baw ne 
lub nie po wa˝ ne i nie li cu jà ce z cha rak te rem RD – za le˝ nie od gu stu (de gu sti bus...). 
W su mie po sy ∏am:
1. Jed no list ko we od mia ny je sio nów – 11 str. + 1 str. przy pi sów + 1 fot.: tu jesz cze do Êl´ 

2-3 str. ry sun ków li Êci
2. No tat ki den dro lo gicz ne z par ków...IV. – 22 str. + 1 str. przyp. + 9 fo to gra fii + 1 str. 

pod pi sów
3. Cie ka wost ki den dro lo gicz ne (z Wo dzic kie go) – 9 str. + 3 str.
4. Wy kaz pu bli ka cji Wo dzic kie go – 2 str. w jed nym egz., dru gi pew nie przy Êle 

Tu mi∏[owicz].
Bar dzo pro sz´ o wk∏ad ki kre do we na fo to gra fie, co uda ∏o si´ po raz pierw szy w RD 40, 
cho cia˝ nie ide al nie wy ko na ne. Pro sz´ te˝ sta raç si´ o zwrot ilu stra cji z dru kar ni, bo ja 
jesz cze je wy ko rzy stu j´ cz´ Êcio wo. A mo ̋ e Pan ma zdj´ cie d´ bu w Ka dy nach, o któ rym 
wspo mi nam w „No tat kach” al bo mo ̋ e Pan zdo byç u ko goÊ, bo jesz cze nie by ∏o je go 
wi ze run ku w RD.
 Od pew ne go cza su zu ̋ y wam na ko pie pa pie ru jed no stron nie za dru ko wa ne go, za 
zgo dà m. in. PWN i Tum.[i∏o wi cza; za pew ne po my∏ ka w na zwi sku – du ̋ e ilo Êci ta kie go 
pa pie ru W. Se ne ta do sta wa∏ od A. Mar czew skie go z Ogro du Bo ta nicz ne go w Po wsi nie, 
a chy ba nie z Ro go wa?], po nie wa˝ daw niej wie rzy ∏em, ˝e w ten spo sób przy czy ni´ si´ 
tro ch´ do ochro ny la sów, ale obec nie ju˝ w nic nie wie rz´.
 Ma szy no pis nie jest w ide al nym sta nie, ale za wsze mo ̋ e byç gor szy: prze pi sy wa ∏em 
w∏a sno r´cz nie, a r´ ce si´ ju˝ tro ch´ trz´ sà.
 Ka lum narz nie do bry
 Pio ro nie wy Êmie ni te
 y pi sarz te go pi sa nia
 nie bar dzo do bry    Po zdro wie nia

10. Do Bro ni s∏a wa Szmi ta se nio ra, za przy jaê nio ne go szkó∏ ka rza z Cie cha no wa, kart ka 
pocz to wa z Ru mu nii, da ta stem pla pocz to we go – 26. 06. 1996. TreÊç do ty czy ro Êli ny, 
o któ rej ad re sat i nadaw ca dys ku to wa li w prze sz∏o Êci, ale wów czas na zwy tej ro Êli ny W. 
Se ne ta nie móg∏ so bie przy po mnieç – przy po mnia∏ so bie do pie ro w Ru mu nii:

Lo ni ce ra tra go phyl la 

WS

11. Do An drze ja Mar czew skie go z Ogro du Bo ta nicz ne go PAN w War sza wie-Po wsi nie; 
od r´cz nie pi sa na kart ka Êwià tecz na na Bo ̋ e Na ro dze nie i No wy Rok, za fo lio wa na – 
z przy kle jo nym li Êciem mi ∏o rz´ bu, prze s∏a na wraz z au tor skim eg zem pla rzem no we go 
wy da nia „Den dro lo gii”:
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Gink go bi lo ba – liÊç z naj star sze go drze wa w Eu ro pie – 1730 r z ogr. bot. w Utrech cie, 
Hol. w de oude hor tus ze rwa ny oso bi Êcie 29 sierp nia 1996 r.

        WSeneta
        23. XII. 1996

12. Do Ada ma Wo∏ ka z Pu ∏aw, pi sa ny na ma szy nie, po za pod pi sem i da tà; mi´ dzy wier-
sza mi w pierw szej po ∏o wie li stu od st´ py po dwój ne, w dru giej – po je dyn cze. Za pew ne 
ostat ni z li stów W. Se ne ty, pi sa nych do uczniów, przy ja ció∏ i znajomych?

      War sza wa, 17. VI. 1900 [mia ∏o byç 2000]

 Sza now ny Pa nie

Prze pra szam za d∏u gie mil cze nie i nie od po wia da nie na Pa,ski ostat ni list. Ja nie ste ty 
ju˝ wy sia dam z dzia ∏al no Êci, szcza pu bli ka cyj nej, po nie wa˝ od kil ku mie siç cy po za 
cu krzy cà i kr´ go s∏ ∏u pem mam po wa˝ ne k∏o po ty ze wzro kiem ju˝ nie czy tam i nie pi sz´ 
po za tym no gi od ma wia jà mi po s∏u szeƒ stwa po za do mem. Roz po zna j´ w dla tyl ko lub 
g∏ów nie za rys i do my Êlam si´ ew wnz. a po raz pierw szy pi sz´ te s∏o wa na ma szy nie /
czcion ki sà du ̋ e, wi´c ja koÊ to idzie, ale z pew no Êcià ro bi´ b∏´ dy. – prze pra szam. Mój 
IV to Li Êcia stych, ktry na pi sa ∏em z tru dem jesz cze w ze sz∏ym ro ku, mu si ∏e od daç do 
do koƒ cze nia Do latie mu a dal szych ju˝ nie mo g´ pi saç. Za sta na wia my si´ w PWN-ie kto 
to mo ̋ e zro Biç nie uj mu jàc cha rak te ru po przed nich dzie∏. Szcz´ Êli wie zgo dzi∏ si Prof 
Tu mi ∏o wicz na „od no wie nie” Igla stych, gdzie te˝ trze ba b´dz zro biç du ̋ o zmian. Nic 
wi´c nie mo g´ Pa nu po móc. Na szcz´ Êcie jesz cze umys∏ jesz do bry i g∏o su nie tra c´.
W dru giej po ∏o wie lip ca mam za miar spró bo waç wy je vhaç z ekióà z ogr. bot. ˝e by wy pó-
bo waç swo je mo˚ loÊ-i, ale nie b´ dà ju˝ tak ak tyw ny, musz mi po ma gaê nie tyl ko mie rzyç 
ale i uapi sy waç, Oczy wi Êcie „le cz´` oczy i no gi ale tyl ko za cho waw sczo. Jest ra czej 
co raz go rzej.
 Prze sy ∏am Pa nu jak naj lep sze ˝y ze niaz dro wia i po myÊl no Êci /pod pi su j´ „ma pa mi´ç” 
– rOw nie˝ na cze kach w ban ku!/
      WSeneta
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Ja kub Do la tow ski

OPERA OMNIA

 Pra ce W∏o dzi mie rza Se ne ty ze sta wi ∏em chro no lo gicz nie, by ∏a twiej by ∏o za uwa ̋ yç, 
w ja kich la tach pi sa∏ du ̋ o, a kie dy po pa da∏ w przy gn´ bie nie lub te˝ nie pu bli ko wa∏ – na przy-
k∏ad gdy w cza sach sta nu wo jen ne go i póê niej szej za pa Êci ni cze go pra wie nie wy da wa no. 
Opi sy bi blio gra ficz ne sà skró co ne, cho dzi bo wiem przede wszyst kim o przed sta wie nie 
do rob ku, zmian, ja kie za cho dzi ∏y w cià gu lat w za in te re so wa niach Au to ra, lub pro por cji 
mi´ dzy pu bli ko wa ny mi ksià˝ ka mi, ar ty ku ∏a mi i pra ca mi po pu lar ny mi, nie zaÊ o szcze gó-
∏y, po któ re za wsze mo˝ na si´ gnàç, choç by do ka ta lo gów Bi blio te ki Na ro do wej. W szcze-
gól no Êci nie ma tu in for ma cji o ilu stra cjach – fo to gra fiach i ry sun kach. W prze wa ̋ a jà cej 
licz bie wy ko ny wa∏ je sam Au tor (pierw sze sy gno wa ne przez sie bie fo to gra fie za mie Êci∏ ju˝ 
w 1951 r. w ar ty ku le o cy pry si kach, a pierw sze ry sun ki rok póê niej, w pra cy o for sy cjach). 
By wa ∏y wy jàt ki, nie któ re pra ce sà ilu stro wa ne, w ca ∏o Êci lub po cz´ Êci, przez Ma ri´ Mar-
czew skà lub Ja ku ba Do la tow skie go. Cz´ Êciej ni˝ z cu dzych ry sun ków ko rzy sta∏ z fo to gra-
fii zro bio nych przez zna jo mych, przy ja ció∏, to wa rzy szy den dro lo gicz nych wo ja ̋ y.
 Pierw szych prac W. Se ne ty, któ rych by∏ wszak tyl ko kom pi la to rem, re dak to rem, nie-
ste ty nie uda ∏o mi si´ od na leêç. By ∏y to opra co wa ne jesz cze na stu diach i wy da ne w 1948 
lub 1949 ro ku wy k∏a dy prof. Ro ma na Ko ben dzy. W ar chi wum do mo wym Au to ra za cho wa-
∏y si´ tyl ko ich ty tu ∏y i jed na stro na ty tu ∏o wa (by ∏y naj praw do po dob niej prze pi sy wa ne 
na ma szy nie?): „Prze glàd sys te ma tycz ny ga tun ków drzew i krze wów igla stych i li Êcia-
stych. Na pod sta wie wy k∏a dów prof. dr R. Ko ben dzy ze bra∏ W. Se ne ta stud. IV r. Wydz. 
Ogr. Wy daw nic two Ko ∏a Ogrod ni ków Stu den tów SGGW” oraz „Prze glàd sys te ma tycz ny 
ga tun ków ro Êlin ziel nych. Na pod sta wie wy k∏a dów prof. dr R. Ko ben dzy ze bra∏ W. Se ne ta 
stud. IV r. Wydz. Ogr. Wy daw nic two Ko ∏a Ogrod ni ków Stu den tów SGGW” (w do ku men-
tach za cho wa nych w Ar chi wum Cen tral nym SGGW znaj dzie my in ne brzmie nia tych 
sa mych opra co waƒ, da to wa nych na la ta 1947-1950: „Spis wa˝ niej szych traw, ro Êlin ziel-
nych i drze wia stych, z uwzgl´d nie niem pa prot ni ków” wraz z  „Sys te ma tycz nym prze glà-
dem wa˝ niej szych ga tun ków drzew i krze wów” lub „Spis sys te ma tycz ny wa˝ niej szych 
ga tun ków drzew, krze wów, ro Êlin ziel nych i by lin” wraz z „Wy ka zem sys te ma tycz nym 
ga tun ków drzew i krze wów igla stych i li Êcia stych”).
 Nie ja sne po zo sta je, czy by∏, jak to za pi sa∏ w no tat kach, au to rem ha se∏ do wy da ne go 
w 1959 przez Paƒ stwo we Wy daw nic two Rol ni cze i Le Êne „S∏ow ni ka en cy klo pe dycz ne go 
dla le Êni ków, drze wia rzy i my Êli wych” (wraz z R. Za r´ bà) oraz ha se∏ do „En cy klo pe dii 
Po wszech nej PWN”, wy da nej w la tach 1973-1988. W obu dzie ∏ach Je go na zwi sko nie tra-
fi ∏o do spo rzà dzo nych przez re dak cje wy ka zów kon sul tan tów i au to rów.
 Ostat nia pra ca W∏o dzi mie rza Se ne ty, któ ra po zo sta ∏a w ma szy no pi sie z∏o ̋ o nym 
w Wy daw nic twie Na uko wym PWN, nie do koƒ czo na choç znacz nie za awan so wa na, 
to czwar ty tom dzie ∏a – „Drze wa i krze wy li Êcia ste, I-M”.
 W∏o dzi mierz Se ne ta mia∏ zwy czaj na no siç uwa gi, po praw ki, od no to wy waç za uwa ̋ o ne 
b∏´ dy wprost na kar tach skryp tów i ksià ̋ ek, a tak ̋ e w nad bit kach au tor skich ar ty ku ∏ów 
czy na przy k∏ad L. w kolejnych tomach „Roczników Dendrologicznych” ze swojej biblio-
teki. Ksià˝ki te znajdujà si´ obecnie w r´kach Andrzeja Marczewskiego („Drzewa i krze-
wy liÊciaste, A-B”), Marka Ledy (trzy tomy „Drzew i krzewów liÊciastych”), a zwłaszcza, 
w komplecie, u Jakuba Dolatowskiego (skrypty, ró˝ne wydania „Dendrologii” i „Drzew  
i krzewów…” wraz z maszynopisem niedokoƒczonego, niewydanego czwartego tomu 
„LiÊciastych”).
 Uwagi redakcyjne ujmuj´ w nawiasy kwadratowe.
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1951
W. Se ne ta, Âwierk serb ski. Prze glàd Ogrod ni czy 5: 15-16.
W. Se ne ta, Dwie nie zwy k∏e ka li ny. Prze glàd Ogrod ni czy 6: 18.
W. Se ne ta, Cy pry si ki w ogro dach i par kach. Prze glàd Ogrod ni czy 9: 17-18.

1952
W. Se ne ta, Orzech Sie bol da (JuglansSieboldiana Ma xim.). Prze glàd Ogrod ni czy 2: 39-41.
W. Se ne ta, For sy cja. Prze glàd Ogrod ni czy 3: 34-38.
W. Se ne ta, Groê na cho ro ba wià zów. Prze glàd Ogrod ni czy 7: 32-34.
W. Se ne ta, Lesz czy na tu rec ka. Prze glàd Ogrod ni czy 11: 29-31.
W. Se ne ta, For sy cja na Da le kim Wscho dzie i w Eu ro pie. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej 

PTB 8: 135-144.

1953
W. Se ne ta, War to Êcio wy ga tu nek oliw ni ka. Prze glàd Ogrod ni czy 2: 29.
W. S.[ene ta], Pe∏ no kwia to wy kasz ta no wiec. Prze glàd Ogrod ni czy 3: 30.
W. S.[ene ta], Jesz cze o oliw ce. Prze glàd Ogrod ni czy 6: 42.
W. Se ne ta, Kasz ta no wiec i kasz tan ja dal ny. Prze glàd Ogrod ni czy 9: 31.
W. S.[ene ta], Ro bi nia, mi mo za i aka cja. Prze glàd Ogrod ni czy 11: 45.
W. Se ne ta, Od po wie dzi re dak cji [o zbio rze, prze cho wy wa niu i sie wie na sion ro bi nii oraz 

o krze wach ˝y wo p∏o to wych]. Prze glàd Ogrod ni czy 11: 46.
W. Se ne ta, Sequoiadendrongiganteum (Lindl.)Bu chh. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej 

PTB 9: 182-183.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry – Revuebibliographique) Al fred Reh der – ManualofCultivated

treesandshrubshardyinNorthAmerica,  – New York, Mac mil lan Com pa ny 1947. 
str. 996. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 9: 323-326.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry – Revuebibliographique) Wo ody-Plant Se ed Ma nu al pre pa red 
by the Fo rest Se rvi ce U.S. De part ment of Agri cul tu re – Mi scel la ne ous Pu bli ca tion 
No 654 Is su ed Ju ne 1948, Uni ted Sta tes Go vern ment Prin ting Of fi ce, Wa shing ton, 
D.C. str. 416. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 9: 326-327.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry – Revuebibliographique) Har low Wil liam M. and Har rar, Ell-
wo od S. TextbookofDendrology. Co ve ring the Im por tant Fo rest Tre es of the Uni ted 
Sta tes and Ca na da. – Mc Graw-Hill Bo ok Com pa ny, New York, To ron to, Lon don, 
1950, str. 555. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 9: 327-328.

1954
W. Se ne ta, Dàb niedê wie dzi – Qu er cus ili ci fo lia. Prze glàd Ogrod ni czy 3: 30-31.
W. Se ne ta, Pa mi´ taj my o zbio rze na sion klo nu sre brzy ste go i klo nu czer wo ne go.
 Prze glàd Ogrod ni czy 4: 38-39.
W. Se ne ta, Prze sa dza nie star szych drzew. Prze glàd Ogrod ni czy 5: 29-31.
W. Se ne ta, Od po wie dzi re dak cji [Roz mna ̋ a nie ma gno lii]. Prze glàd Ogrod ni czy 5: 48.
W. Se ne ta, Ja Êmin i ja Êmi no wiec. Prze glàd Ogrod ni czy 8: 38-39.
W. Se ne ta, W spra wie pe re∏ kow ca. Psz cze lar stwo 11: 12-13.

1955
W. Se ne ta, Drze wo znaw stwo [po wie la ny skrypt; dla Tech ni kum Te re nów Zie le ni].
 Mi ni ster stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej, War sza wa. 309 s., 1 s. nlb.
W. Se ne ta, Pa rzy d∏o le Êne. Prze glàd Ogrod ni czy 7: 26-27.
W. Se ne ta, Azja tyc kie ga tun ki Juglansz sek cjiCardyocaryonDo de. Rocz nik Sek cji Den-

dro lo gicz nej PTB 10: 405-413.
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W. Se ne ta, Quercusrubra L. i Quercusrubra Du Roi. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej 
PTB 10: 485-491.

W. Se ne ta, No we i rzad kie od mia ny klo nów. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 10: 503-504.
W. Se ne ta, Jesz cze o for sy cji. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 10: 513-514.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Mit te ilun gen der Deut schen Den dro lo gi schen 

Ge sel l schaft Nr 56. Jahr buch 1950. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 10: 586-
588.

1956
W. Se ne ta, (Li te ra tu ra ogrod ni cza) Drze wo znaw stwo, Pra ca zbio ro wa, PWRiL,
 War sza wa 1955 r., str. 797, ce na 68 z∏. Prze glàd Ogrod ni czy 2: 38-40.
W. Se ne ta, (Ak tu al ne wia do mo Êci den dro lo gicz ne) Ar bo re ta w Ame ry ce Pó∏ noc nej.   
Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 11: 522-523.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) K. Göhre. DieRobinieundihrHolz. Ber lin  
1952, str. 344. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 11: 575-577.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) G. Krüssmann. Die Laubgehölze. Ber lin
 1951, str. 401. Rocz nik. Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 11: 578-579.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) D. C. Pe at tie. Anaturalhistoryofwesterntre

es. Bo ston 1953, str. 751. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 11: 579-580.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Ar bo re tum Bul le tin. 1954. Rocz nik Sek cji 

Den dro lo gicz nej PTB 11: 580-584.

1957
W. Se ne ta, Kak tu sy. Paƒst. Wy daw. Rol ni cze i Le Êne, War sza wa. 166 s., 2 s. nlb.
W. Se ne ta, ˚y wo p∏o ty. Paƒst. Wy daw. Rol ni cze i Le Êne, War sza wa. 70 s., 6 s. nlb.
W. Se ne ta, Waw rzy nek g∏ów ko wy (Da ph ne cne orum). Ogród Park Kra jo braz 2: 39.
W. Se ne ta, Âwierk serb ski (Pi cea omo ri ka). Ogród Park Kra jo braz 6: 131.
W. Se ne ta, Sto˝ ko wa ta od mia na Êwier ka bia ∏e go. Ogród Park Kra jo braz 6: 131.
W. Se ne ta, Od po wie dzi re dak cji [Brzo za bro daw ko wa ta]. Prze glàd Ogrod ni czy 6: 39.
W. Se ne ta, Od po wie dzi re dak cji [Ma ho nia po spo li ta]. Prze glàd Ogrod ni czy 7-8: 58.
W. Se ne ta, Roz mna ̋ a nie ró ̋ a necz ni ków z na sion. Prze glàd Ogrod ni czy 11: 20-22.

1958
W. Se ne ta, Am bro wiec ame ry kaƒ ski – Liquidambarstyraciflua L. w War sza wie i Skier-

nie wi cach. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 12: 215-223.

1959
W. Se ne ta, Nie któ re pro ble my na sze go szkó∏ kar stwa. Prze glàd Ogrod ni czy 1: 31-32.
W. Se ne ta, Wy sta wa kwia tów w Chel sea. Prze glàd Ogrod ni czy 10: 28-29.
W. Se ne ta, Park w Ma cie jow cu. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 13: 171-178.
W. Se ne ta, Park w Kl´ ce. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 13: 179-180.
W. Se ne ta, Park w P∏aw nio wi cach k. Gli wic (sier pieƒ 1957 r.). Rocz nik Sek cji Den dro lo-

gicz nej PTB 13: 181-183.
W. Se ne ta, Z par ków wo je wódz twa rze szow skie go (sier pieƒ 1957 r.). Rocz nik Sek cji Den-

dro lo gicz nej PTB 13: 185-193.
W. Se ne ta, Cie ka wost ki den dro lo gicz ne. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 13: 197-201.
W. Se ne ta, (AktualneWiadomoÊciDendrologiczne) Z dzia ∏al no Êci Mi´ dzy na ro do wej Unii 

Den dro lo gicz nej In ter na tio nal Den dro lo gy Union. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej 
PTB 13: 209.
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W. Se ne ta, (Z literatury dendrologicznej) Krüssmann G., Die Nadelgehölze. Paul
 Pa rey, Ber lin, 1955, s. 304. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 13: 211-212.
W. Se ne ta, (Z literatury dendrologicznej) Krüssmann G., Die Baum schu le. Paul
 Pa rey, Ber lin 1954, s. 560. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 13: 212-213.
W. Se ne ta, (Zliteraturydendrologicznej) Krüssmann G. – Ta schen buch der Gehölzver-

wen dung, Paul Pa rey, Ber lin 1958, s. 129. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej  
PTB 13: 213.

W. Se ne ta, (Zliteraturydendrologicznej) Kosmos–Naturführer. Rocz nik Sek cji Den dro-
lo gicz nej PTB 13: 214.

W. Se ne ta, (Zliteraturydendrologicznej) GrundlagenundFortschritteimGartenund
Weinbau. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 13: 214.

W. Se ne ta, Park w ˚e la zo wej Wo li. Sto li ca 30(606): 10-11.

1960
W. Se ne ta, Den dro lo gia [po wie la ny skrypt]. Tom 1. Cz´Êç ogól na – Mor fo lo gia ro Êlin drze wia-

stych. Cz´Êç opi so wa – Gym no sper mae. Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, War sza wa. 189 s.
W. Se ne ta, Den dro lo gia [po wie la ny skrypt]. Tom 2. Cz´Êç 1. An gio sper mae – Okry to za-

là˝ ko we. Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, War sza wa. 231 s., 1 s. nlb.
W. Se ne ta, Den dro lo gia [po wie la ny skrypt]. Tom 2. Cz´Êç 2. An gio sper mae – Okry to za-

là˝ ko we. Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, War sza wa. 232-411 s.
W. Se ne ta, Me ta se kwo ja – drze wo przy sz∏o Êci. Prze glàd Ogrod ni czy 4: 27.
W. Se ne ta, Ce drzy niec ka li for nij ski – Libocedrusdecurrens Torr. Rocz nik Sek cji Den dro-

lo gicz nej PTB 14: 71-80.
W. Se ne ta, Ku li sta for ma brzo zy omszo nej [w spi sie roz dzia ∏ów in ne brzmie nie ty tu ∏u]. 

Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 14: 179-181.
W. Se ne ta, Czy for ma Picea excelsa acrocona Fries jest rów no znacz na z for mà Picea

excelsadeflexa Tyszk.? Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 14: 193-195.
W. Se ne ta, Cie ka wost ki den dro lo gicz ne. (II). Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 14: 211-223.
W. Se ne ta, Zjazd Mi´ dzy na ro do wej Unii Den dro lo gicz nej w Bel gii 29.V. – 2.VI 1958 r.  
Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 14: 242-246.

1961
W. Se ne ta, Zjazd Mi´ dzy na ro do wej Unii Den dro lo gicz nej w Re pu bli ce Ir lan dii w ro ku 

1959. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 15: 277-290.

1962
J. To ma nek, W. Se ne ta, Bo ta ni ka Le Êna [po wie la ny skrypt]. Tom 1. Cz´Êç 1 – Bu do wa 

ro Êlin drze wia stych. Cz´Êç 2 – Sys te ma tycz ny prze glàd ro Êlin na go za là˝ ko wych. 
Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, 167+1 s., 14 s. nlb.

J. To ma nek, W. Se ne ta, Bo ta ni ka Le Êna [po wie la ny skrypt]. Tom 2. Sys te ma tycz ny 
prze glàd ro Êlin okry to za là˝ ko wych. Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, War sza wa.

 233+3 s., 2 s. nlb.
W. Se ne ta, Mor fo lo gia po rów naw cza p´ dów orze chów – Juglans. Rocz nik Sek cji Den dro-

lo gicz nej PTB 16: 101-112.
W. Se ne ta, Za gad ko wy wiàz an giel ski – Ulmusprocera Sa lisb. Rocz nik Sek cji Den dro lo-

gicz nej PTB 16: 223-226.
W. Se ne ta, Dwie for my wià zu gór skie go o zwi sa jà cych ga ∏´ ziach. Rocz nik Sek cji Den dro-

lo gicz nej PTB 16: 227-229.
W. Se ne ta, Mi´ dzy ro dza jo wy mie sza niec z ro dzi ny cy pry so wa tych x Cupressocyparis
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leylandii (A. B. Jacks.) M. L. Gre en Cupressusmacrocarpa x Chamaecyparisnoot
katensis. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 16: 231-232.

W. Se ne ta, Cie ka wost ki den dro lo gicz ne (III). Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 16: 233-239.
W. Se ne ta, Po pu lar ne b∏´ dy w ozna cze niach drzew i krze wów (I). Rocz nik Sek cji Den-

dro lo gicz nej PTB 16: 241-246.
W. Se ne ta, No tat ki den dro lo gicz ne z Kew Gar dens (I). Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej 

PTB 16: 247-252.
W. Se ne ta, Park w Grodê cu ko ∏o B´ dzi na. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 16: 253-254.
W. Se ne ta, Park w Fe li cja no wie i ogród w Pro bosz czo wi cach ko ∏o P∏oc ka. Rocz nik Sek cji 

Den dro lo gicz nej PTB 16: 255-257.
W. Se ne ta, Plan ty miej skie w Pacz ko wie. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 16: 259-260.
W. Se ne ta, Kil ka za gad nieƒ z za kre su no men kla tu ry i ter mi no lo gii bo ta nicz nej.
 Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 16: 261-268.
W. Se ne ta, Zjaz dy Mie dzy na ro do wej Unii Den dro lo gicz nej w la tach 1960 i 1961.
 Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 16: 279-282.

1963
W. Se ne ta, ˚y wo p∏o ty. Wyd. 2 popr. i uzup. Paƒst. Wy daw. Rol ni cze i Le Êne, War sza wa. 98 

s., 2 s. nlb.
W. Se ne ta, Ar bo re tum w Wir tach. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 17: 109-138.
W. Se ne ta, Cie ka wost ki den dro lo gicz ne (IV). Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 17: 199-214.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) G∏a dysz An to ni, ˚ywop∏otyiszpalerywmie

Êcie i na wsi. Na k∏a dem To wa rzy stwa Ogrod ni cze go w Kra ko wie. 1959, str. 263. 
Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 17: 233-234.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Hal ler M. J., TreeCare. The Mac mil lan Co. 
New York 1959, str. 224. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 17: 234-235.

W. Se ne ta (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Ho ugh Ro meyn B., Handbookofthetreesofthe
NorthernStatesandCanada. The Mac mil lan Co. New York 1957, str. 470. Rocz nik 
Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 17: 235.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Eiselt M. G., DieNadelgehölze. Neu mann Ver-
lag. Ra de beul 1960, str. 367 [+] Eiselt M. G., Die wich tig sten im mergrünen Laub-
gehölze. Neu mann Ver lag. Ra de beul 1957, str. 155. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej 
PTB 17: 235-236.

1964
W. Se ne ta, Park w ˚e la zo wej Wo li. Na uczy ciel Kra jo znaw ca na Ma zow szu 4: 77-142. 

Od dziel ne wy da nie bro szu ro we, z za cho wa niem ory gi nal nej nu me ra cji stron, da to-
wa ne na 1965 r.: W. Se ne ta, Park w ˚e la zo wej Wo li [na ok∏. uzup.: „do mu uro dze nia 
Fry de ry ka Cho pi na” ]. Tow. im. F. Cho pi na, War sza wa. 77-142 s.

W. Se ne ta, Drze wa i krze wy ozdob ne na dzia∏ ce. Dzia∏ ko wiec 1: 5-6.
W. Se ne ta, Krze wy kwit nà ce wcze snà wio snà. Dzia∏ ko wiec 4: 58-59.
W. Se ne ta, Drze wa i krze wy ozdob ne na dzia∏ ce. Dzia∏ ko wiec 9: 134-135.
W. Se ne ta, Om˝yn Da vi da. Ogrod nic two 3: 85-86.
W. Se ne ta, W ro dzi nie ocza ro wa tych. Ogrod nic two 4: 119-120.
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1965
W. Se ne ta, Li py w mie Êcie. Ogrod nic two 1: 20-21.
W. Se ne ta, Za po mnia ne stu le cie Cle ma tis jack man nii. Ogrod nic two 8: 240-243.
W. Se ne ta, O nie któ rych no wych i rzad ko spo ty ka nych ja ∏ow cach. Ogrod nic two 9: 273-276.
W. Se ne ta, (Re cen zje) An to ni G∏a dysz: ˚y wo p∏o ty i szpa le ry na wsi i w mie Êcie.
 Na k∏a dem To wa rzy stwa Ogrod ni cze go w Kra ko wie, 1959, str. 263, rys. 236. Ogrod-

nic two 10: 312-313.
W. Se ne ta, O dwu no wych mie szaƒ cach for sy cji. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB  
19: 181-192.
W. Se ne ta, Berberischopinii – no wy mie sza niec ber be ry su. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz-

nej PTB 19: 193-198.
W. Se ne ta, Dwie no we od mia ny ja b∏o nii pur pu ro wej. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej 

PTB 19: 199-201.
W. Se ne ta, (Ak tu al ne wia do mo Êci den dro lo gicz ne) Lord Dig by. Rocz nik Sek cji Den dro-

lo gicz nej PTB 19: 265-266.
W. Se ne ta, (Ak tu al ne wia do mo Êci den dro lo gicz ne) Zjaz dy In ter na tio nal Den dro lo gy 

Union w la tach 1962 i 1963. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 19: 266-270.

1966
W. Se ne ta, ˚y wo p∏o ty. Wyd. 3 popr. i uzup. Paƒst. Wy daw. Rol ni cze i Le Êne, War sza wa.  
126 s., 2 s. nlb.
W. Se ne ta, (Ksià˝ ki) Dru gi al bum kwia tów [ -] An na i Ta de usz Jan kow scy: Kwia ty. 

Wy daw nic two Sport i Tu ry sty ka, War sza wa 1965. Ogrod nic two 4: 124-125.
W. Se ne ta, Uwa gi do ty czà ce obo wià zu jà ce go do bo ru drzew i krze wów. Ogrod nic two
 8: 246-248.
W. Se ne ta, Cen ne no we i daw ne drze wa i krze wy ozdob ne w na szych szkó∏ kach. Ogrod-

nic two 12: 367-369.
W. Se ne ta, Te ra to lo gia na sion Ginkgo biloba. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 20: 147-150.

1967
W. Se ne ta, Den dro lo gia [po wie la ny skrypt]. Tom 1. Cz´Êç ogól na – Mor fo lo gia ro Êlin 

drze wia stych. Cz´Êç opi so wa – Gym no sper mae. Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, War sza-
wa. 161 s.

W. Se ne ta, Ogrod ni cze k∏o po ty z no men kla tu rà drzew i krze wów ozdob nych. Ogrod nic-
two 1: 21-22.

W. Se ne ta, Czym jest nasz „Zy go cac tus trun ca tus”. Âwiat kak tu sów; paê dzier nik, li sto-
pad, gru dzieƒ: 171-173.

1968
W. Se ne ta, Py ra can tha coc ci nea – przy k∏ad pro ble mów upra wy ro Êlin zi mo zie lo nych.  
Ogrod nic two 2: 52-54.
W. Se ne ta, O gli cy nii i jej sto so wa niu Cz´Êç I. Ogrod nic two 3: 87-88.
W. Se ne ta, O gli cy nii i jej sto so wa niu cz. II. Ogrod nic two 4: 122-123.
W. Se ne ta, Ta ma rysz ki i wrze Ênia po brze˝ na. Ogrod nic two 7: 214-217.
W. Se ne ta, Upra wa i pie l´ gno wa nie ta ma rysz ków. Ogrod nic two 8: 242-243.

1969
W. Se ne ta, Den dro lo gia [po wie la ny skrypt]. Tom 1. Cz´Êç ogól na – Mor fo lo gia ro Êlin drze wia-

stych. Cz´Êç opi so wa – Gym no sper mae. Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, War sza wa. 176 s.

42



W. Se ne ta, Den dro lo gia [po wie la ny skrypt]. Tom 2. An gio sper mae – Okry to za là˝ ko we. 
Cz´Êç 1 – Sa li ca oeae [sic!] – Ro sa oeae [sic!]. Wyd. 2 przer. Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, 
War sza wa, 274 s.

W. Se ne ta, Kak tu sy i in ne su ku len ty. Wyd. 2 popr. i uzup. Paƒst. Wy daw. Rol ni cze 
i Le Êne, War sza wa. 351 s., 1 s. nlb.

W. Se ne ta, Ró ̋ e dzi kie o ja dal nych owo cach. In for ma tor Ogrod ni czy (ka len darz Ha s∏a Ogrod-
ni czo-Rol ni cze go 1969): 157-160.

W. Se ne ta, Cie ka wa ro Êli na do nicz ko wa. Ha s∏o Ogrod ni czo-Rol ni cze 8/9: 246-247.
W. Se ne ta, Sur mie – drze wa eg zo tycz ne. Ogrod nic two 2: 51-54.
W. Se ne ta, Upra wa i za sto so wa nie sur mii. Ogrod nic two 5: 151-153.
W. Se ne ta, (Od po wie dzi re dak cji) Czy pol ska na zwa mig da∏ trój kla po wy jest pra wi d∏o wa. 

Ogrod nic two 5: 159.
W. Se ne ta, Li lia ol brzy mia (Liliumgiganteum Wall.). Ogrod nic two 8: 251-253.
W. Se ne ta, Mor wa bia ∏a, czar na i czer wo na. Ogrod nic two 11: 345-348.

1970
W. Se ne ta, Den dro lo gia [po wie la ny skrypt]. Tom 2. An gio sper mae – Okry to za là˝ ko we. 

Cz´Êç 2 – Le gu mi no sae-Li lia ce ae. Wyd. 2 przer. Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, War sza-
wa, 300 s.

W. Se ne ta, (Od po wie dzi re dak cji) Cy pry sik grosz ko wy. Ogrod nic two 2: 64-65.
W. Se ne ta, Lysichitumcamtschaticum Schott. Ogrod nic two 7-8: 218-219.
W. Se ne ta, Cie ka wost ki den dro lo gicz ne (V). Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 24: 111-125.
W. Se ne ta, J. Szy maƒ ski, Park w Trze bie szo wi cach. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej 

PTB 24: 173-178.
W. Se ne ta, Po pu lar ne b∏´ dy w ozna cze niach drzew i krze wów (II). Rocz nik Sek cji Den-

dro lo gicz nej PTB 24: 185-191.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Kow nas S., Sie nic ka A., Obecnystanzadrze

wienia miasta Szczecina. Szcze cin 1962. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 24: 
200-202.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Kow nas S., Sie nic ka A., Parkiwiejskiewoje
wództwa szczeciƒskiego. Szcze cin 1963. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 24: 
202-203.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Kow nas S., Sie nic ka A., Parki,zabytkowedrze
wairezerwatywojewództwakoszaliƒskiego. Szcze cin 1965. Rocz nik Sek cji Den dro-
lo gicz nej 24: 203.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Czaj kow ski J. DrzewaikrzewymiastaBrzegu. 
Opo le 1967. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 24: 203-204.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Lyr H., Pol ster H., Fie dler H.  – Gehölzphysio
logie. Je na 1967. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 24: 204-205.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Schröder Hans-Jürgen. DornundStachelp
flanzen Mitteleuropas. Wit ten berg-Lu ther stadt 1964. Ver lag A. Ziem sen. Str. 124. 
Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 24: 205.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Bo om B. K. Benaming[,] geschiedenisenkenmer
kenvaneenaantalhoutachtigeplanten. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 24: 205.

1971
W. Se ne ta, Den dro lo gia [po wie la ny skrypt]. Tom 1. Mor fo lo gia ro Êlin drze wia stych, Sys-

te ma ty ka i no men kla tu ra ro Êlin, Gym no sper mae – Na go za là˝ ko we. Wyd. 2 przer. 
Dzia∏ Wy daw nictw SGGW, War sza wa. 228 s.
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W. Se ne ta, Ni skie krze wy ozdob ne. Dzia∏ ko wiec 3: 43.
W. Se ne ta, Ni skie krze wy ozdob ne. Dzia∏ ko wiec 4: 56-57.

1972
W. Se ne ta, (Ksià˝ ki) Krze wy Ozdob ne. Ogrod nic two 5: 155-157.
W. Se ne ta, Czy to po le mu szà Êmie ciç. Ogrod nic two 6: 178-179.
W. Se ne ta, Czy Populussimonii cv. Fa sti gia ta mu si zgi nàç. Ogrod nic two 8: 278.

1973
W. Se ne ta, Den dro lo gia. Paƒst. Wy daw. Na uko we, War sza wa. 536 s., 3 s. nlb.
A. Bar to sie wicz, W. Se ne ta, Ze sta wie nia ta be la rycz ne i wy ka zy wa˝ niej szych grup 

ro Êlin.W: W. Nie mir ski (red.), Kszta∏ to wa nie te re nów zie le ni: 184-228. Ar ka dy, War-
sza wa, 327 s.

W. Se ne ta, Ma ∏e drzew ka ozdob ne. Ha s∏o Ogrod ni cze 11: 27-28.
W. Se ne ta, Sto pi´ç dzie siàt lat ma gno lii So ulan gea. Ogrod nic two 2: 51-53.
W. Se ne ta, Ma gno lie w Pol sce. Ogrod nic two 5: 152-154.
W. Se ne ta, Roz mna ̋ a nie ma gno lii. Ogrod nic two 6: 180-181.

1974
W. Se ne ta, ˚y wo p∏o ty – zie lo ne ogro dze nia. Kwia ty 3: 10-11.
W. Se ne ta, Nad mor ski park w War nie. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 28: 99-105.
W. Se ne ta, Cie ka wost ki den dro lo gicz ne (VI). Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 28: 123-131.
W. Se ne ta, Po pu lar ne b∏´ dy w ozna cze niach drzew i krze wów (III). Rocz nik Sek cji Den-

dro lo gicz nej 28: 137-140.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Ji sa burÿ Ohwi – FloraofJapan. Wa shing ton, 

165. Smith [sic!] In stit., s. 1066, fot. 16, rys. 17. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej 28: 
164-166.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) W. Dal li mo re, A. B. Jack son, S. G. Har ri son – 
AHandbookofConiferaeandGinkgoaceae, Lon don 1966. Rocz nik Sek cji Den dro lo-
gicz nej PTB 28: 166.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) H. J. We lch – DwarfConifers, Lon don 1966.  
Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 28: 166-167.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Gerd Krüssmann – Handbuch der Nadel

gehölze, Ber lin 1971. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 28: 167-168.
W. Se ne ta, Uzu pe∏ nie nia i po praw ki. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 28: 173-175.

1975
W. Se ne ta, ˚y wo p∏o ty. Wyd. 4 popr. i uzup. Paƒst. Wy daw. Rol ni cze i Le Êne, War sza wa.  
215 s., 1 s. nlb.
W. Se ne ta, ˚e la zo wa Wo la: prze wod nik [ka len da rium i rozdz. „Dwo rek” na pi sa∏ Ja kub 

Po ko ra]. Sport i Tu ry sty ka, War sza wa. 94 s., 1 s. nlb.
W. Se ne ta, Wi cio krze wy – ka pri fo lia. Ha s∏o Ogrod ni cze 7/8: 27-29.
W. Se ne ta, No wy cen nik drzew i krze wów ozdob nych. Kwia ty 1: 4.

1976
W. Se ne ta, Den dro lo gia. Wyd. 2 popr. i uzup. Paƒst. Wy daw. Na uko we, War sza wa.   
558 s., 2 s. nlb.
W. Se ne ta, Ka ta log drzew i krze wów ozdob nych. Zjedn. Na sien nic twa Rol ni cze go 

i Ogrod ni cze go, War sza wa. 199 s.
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W. Se ne ta, No wa od mia na ir gi – Co to ne aster ‘Ur sy nów’. Ha s∏o Ogrod ni cze 3: 23.
W. Se ne ta, Bud dle ja – mo ty li krzew. Ha s∏o Ogrod ni cze 7/8: 39-40.
W. Se ne ta, ˚e la zo wa Wo la. Kwia ty 4: 8-9.
W. Se ne ta, Gun ne ra – by li na gi gant. Ogrod nic two 11/12: 299-300.
W. Se ne ta, Spo strze ̋ e nia den dro lo gicz ne z NRD. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 

29: 153-166.

1977
W. Se ne ta, Pnà cza trwa ∏e do ogród ków. In for ma tor Ogrod ni czy 1977: 175-182.
W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) P. Oud de nen [sic!], B. K. Bo om Manualofcul

tivated conifers The Ha gue 1965, s. 526. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 30: 
162.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) Hil lier’s ManualofTreesandShrubs, Win che-
ster 1973, s. 576. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 30: 163.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) W. Bors dorf – BeiträgezurKenntnisderSor
tengruppePopulusxberolinensis Dipp. Der Züchter, zesz. 7. Ber lin-He idel berg-New 
York 165. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 30: 163-164.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) A. F. Mit chell – ConifersintheBritishIsles, 
Lon don 1972, s. 322. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 30: 164-166.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) AFA’s So cial Re gi ster of Big Tre es, 1973 (?). 
Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 30: 166-167.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) K. H. Va ni cek – SchnittderZiergehölze, VEB 
Deut scher Lan dwirt scha ft sver lag, Ber lin 1971, s. 104, rys. i fot. 34. Rocz nik Sek cji 
Den dro lo gicz nej PTB 30: 167.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) In ter na tio nal Den dro lo gy So cie ty – Year Bo ok, 
Lon don. Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB 30: 167-168.

1978
W. Se ne ta, Den dro lo gia. Wyd. 3. Paƒst. Wy daw. Na uko we, War sza wa. 568 s., 3 s. nlb.
W. Se ne ta, Cie ka wost ki den dro lo gicz ne (VII). Rocz nik Sek cji Den dro lo gicz nej PTB
 31: 91-96.
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W. Se ne ta, Den dro lo gia. Wyd. 4. Paƒstw. Wy daw. Na uko we, War sza wa. 568 s., 3 s. nlb.
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300, ce na 135 ft. Rocz nik Den dro lo gicz ny 38: 144-145.

W. Se ne ta, (Z li te ra tu ry den dro lo gicz nej) El se vier’s Dic tio na ry of tre es and shrubs in 
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ni cze i Le Êne, War sza wa, 892 s., 4 s. nlb.
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 42: 93-106.
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War sza wa. 559 s.
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War sza wa. 558 s., 1 s. nlb.

2002
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Dzieciƒstwo

W warszawskim ZOO

Bracia, Roman i W∏odzimierz
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Gimnazjalista

Uczniowie gimnazjum w Dàbrowie Górniczej, marzec 1939 (W. 
Seneta siedzi bokiem w pierwszym rz´dzie)

Z ˝abkà w d∏oni, sierpieƒ 1941

W latach okupacji
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Ogrody miejskie w Dàbrowie,
paêdziernik 1944

Ogrody miejskie w Dàbrowie,
paêdziernik 1944

Ogrody miejskie w Dàbrowie
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MaturzyÊci liceum matematyczno-fizycznego w Sosnowcu, czerwiec 1945; W. Seneta stoi trzeci 
od lewej w pierwszym rz´dzie

Poczàtek studiów - w drzwiach gmachu SGGW 
na Rakowieckiej, 1945

Student



53

Praktyki studenckie w Skierniewicach, 
zawody w jedzeniu kisielu

Praktyki w Skierniewicach,  
od lewej – Janina Sokołowska, 
Włodzimierz Seneta, Zbigniew Borecki  
i Krystyna Kłobukowska

Urodziny W. Senety, praktyki w Osinach, 
wrzesieƒ 1945

Praktyki w Osinach, wrzesieƒ 1945
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Na tarasie willi przy ul. 
Madaliƒskiego 77 (Zakład 
Architektury Krajobrazu 
SGGW) stojà, od lewej – 
Longin Majdecki, Teresa 
Potulicka-Łatyƒska, Alina 
[NN], NN, Włodzimierz 
Seneta, Barbara  
Imrot-Boczkowska,  
Henryk Kordus i NN,  
a siedzà, od lewej – Halszka 
Jankowska, Barbara 
Chrzanowska-Dobrogojska  
i NN

W Zak∏adzie Architektury Krajobrazu

W Zak∏adzie Architektury Krajobrazu
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Prak ty ki wa ka cyj ne w ar bo re tum w Prů-
ho ni cach, 1949; W. Se ne ta sie dzi, pierw szy 
od le wej  - L. Maj dec ki

Praktyki w Průhonicach, 1949; 
alpinarium

Je den z licz nych w la tach 
40-tych i 50-tych XX w. 
wy pa dów na nar ty w gó ry 
(w 1952 zdo by∏ brà zo wà 
Gór skà Od zna k´ Nar ciar skà 
PTTK)
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Zjazd IDU w Irlandii, 1959; W. Seneta trzeci od lewej w dolnym rz´dzie; za W. Senetà, nieco z lewej 
– Czesław Nowak; w górnym rz´dzie, na tle drugiej kolumny od lewej – Kazimierz Browicz, a na 
górze, w samym centrum, na tle m´˝czyzny stojàcego najwy˝ej – Stefan Białobok (fot. D. Moriarty) 

Zjazd IDU w Belgii, 1958 (fot. J. Hers)

Zjazd IDU w Irlandii, 1959
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Z prof. Ro ma nem Ko ben dzà i stu den ta-
mi SGGW w war szaw skim ogro dzie 

bo ta nicz nym, 1951; W. Se ne ta na pierw-
szym pla nie

˚elazowa Wola, W. Seneta podpisuje swój 
przewodnik po parku, 1972 

(fot. J. Jankowski)

W ˚elazowej Woli, 1955
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Za j´ cia ze stu den ta mi 
Sek cji Kszta∏ to wa nia 
Te re nów Zie le ni, ˚e la zo-
wa Wo la, 1966 (fot. T. 
Ru si now ski)

Eliminacje „dendroturnieju” w Auli SGGW na Ursynowie, 1972

Fi na li Êci „den dro tur nie ju”, 1973
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Ze stu den ta mi ogrod nic-
twa w Ro go wie, 1974

Z Mar kiem Le dà w alei 
czer wo no list nych bu ków 
w par ku w Mo stach, 1996

Z Andrzejem Marczewskim w Rogowie
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Wy jazd z Ogro dem Bo ta nicz nym 
UW w 1999, W. Se ne ta czy ta 
ma szy no pis „Szkó∏ kar stwa pol-
skie go 1799-1999” (fot. E. 
Je rzak)

Wy jazd z Ogro dem Bo ta nicz nym 
UW, oma wia nie tra sy z Han nà 
Wer blan -Ja ku biec; Bol ków, 1999

Z Jakubem Dolatowskim w arboretum
w Go∏uchowie, nad ga∏àzkà Tiliahetero
phylla;  wyjazd z Ogrodem Botanicznym 

UW, 1995
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Z Je rzym Tu mi ∏o wi czem, uro czy stoÊç 75 uro-
dzin W. Se ne ty w ar bo re tum w Ro go wie, 20 

wrze Ênia 1998

Z W∏odzimierzem Winiarskim w arboretum w 
Rogowie, 20 wrzeÊnia 1998

Koniec wyk∏adu (fot. W. Seneta)
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