
Henryk Hubert Chylarecki  urodził się 21 grudnia 1919  
w Bydgoszczy, gdzie skończył  Gimnazjum Klasyczne im.  
J. Piłsudskiego (jest zapewne jedynym polskim dendro-
logiem z takim wykształceniem – osiem lat łaciny, greka, 
kultura antyczna!). Już w gimnazjum działał w tamtejszym 
klubie artystycznym „Ultramaryna” (godłem Klubu było 
błękitne serce przebite pędzlem; wszystkie prace członków 
klubu zniszczyły we wrześniu 1939 niemieckie bomby). Od 
młodości po dziś dzień uprawia malarstwo i grafikę, w 1937 
wygrał ogólnopolski konkurs graficzny!

Po II wojnie studiował  leśnictwo na Uniwersytecie Po-
znańskim, studia skończył w 1951, po czym, z nakazu pracy, 
pracował do 1954 jako adiunkt w nadleśnictwach w Zielono-
górskiem i Toruńskiem. W 1954 zaangażował go w Kórniku 
Stefan Białobok – został starszym asystentem w Zakładzie 
Dendrologii PAN. Kórnickiemu ośrodkowi naukowemu 
został już na stałe wierny, zajmując się tu m.in. zorganizo-
waniem od podstaw muzeum dendrologicznego i kierując,  
od 1981, Pracownią Dendrologii Stosowanej (doktorat zro-
bił w 1962, habilitację w 1980, w 1982 został w Instytucie 
Dendrologii docentem).

Drugim obok Kórnika miejscem, z którym był przez 
lata zawodowo, można rzec – serdecznie związany, było 
arboretum w Przelewicach, które poznał już na studiach,  
w 1948, i gdzie przez długie lata czuwał nad zagospodarowa-
niem arboretum i uzupełnianiem kolekcji dendrologicznych 
(od 1975 jako kierownik naukowy; opublikował m.in. książ-
ki „Arboretum Przelewickie” i „Drzewa i krzewy ozdobne  
w ogrodzie egzotów w Przelewicach”).

W Kórniku zasadniczym obszarem jego zainteresowania 
była zmienność morfologiczna (głównie cisów, świerków, 
modrzewi), a nade wszystko – leśne studia ekologiczne 
nad drzewami aklimatyzowanymi (orzesznikami, daglezją, 
modrzewiami), dla których opracował własną, oryginalną 
metodę badawczą. Badania terenowe (220 powierzchni 

Sylwetki członków honorowych naszego Towarzystwa

Jakub Dolatowski

doświadczalnych w całym kraju!) były trudne, bardzo 
czasochłonne, a ich wieloletni ciężar spadł prawie wyłącznie 
na barki pomysłodawcy. Pracował też nad odpornością drzew 
na mrozy (zwłaszcza gatunków obcych, aklimatyzowanych, 
na przykład magnolii) oraz współtworzył dobory drzew  
i krzewów dla naszych miast. 

Opublikował, głównie w zeszytach „Arboretum Kór-
nickiego”, około 70  prac, w tym takie jak „Badania nad 
przeorzechami (Carya Nutt.) uprawianymi w Polsce w wa-
runkach środowiska leśnego” (1963), „Badania nad uprawą 
drzew obcego pochodzenia w Polsce w warunkach środowi-
ska leśnego” (1965), „Wyniki introdukcji świerków obcego 
pochodzenia w Polsce” (1966), „Wyniki i analiza dziesię-
cioletnich obserwacji fenologicznych nad drzewami i krze-
wami uprawianymi w Arboretum Kórnickim” (1968), „Ba-
dania nad daglezją (Pseudotsuga�menziesii (Mirb.) Franco) 
w Polsce w różnych warunkach ekologicznych środowiska 
leśnego” (1976), „Zrejonizowany dobór drzew i krzewów 
ozdobnych dla obszaru Polski oraz drzew i krzewów do 
obsadzania ulic i placów w miastach” (1979; praca kilku 
autorów), „Dynamika wzrostu i rozwój gatunków i odmian 
modrzewi (Larix Mill.) w Polsce w różnych warunkach sie-
dliskowych” (1986); poza tym książki – „Modrzewie w Pol-
sce” (2000) i „Daglezja w lasach Polski” (2004).

Członek PTB (od 1955), PTL (od 1964) i Rady Ogro-
dów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki 
PAN (od 1975). Wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą  
Sekretarza Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych PAN, 
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Mieczysław Czekalski urodził się 23 kwietnia 1941, w Dą-
brówce pod Poznaniem. Z przyszłym zawodem związał się 
wcześnie: w 1961 skończył naukę w technikum ogrodniczym 
w znanym z wielkich tradycji w tej dziedzinie – Prószkowie 

Na walnym zgromadzeniu w Rogowie, 11 czerwca 2011, naprawiliśmy formalne potknięcie – falstart z wrocławskiego zjazdu 
sprzed roku, i, już lege�artis, wybraliśmy siedmiu członków honorowych. Niżej noty biograficzne, przedstawione w trakcie 
rogowskiego zjazdu.
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koło Opola. Potem studiował rolnictwo w Wyższej Szkole 
Rolniczej w Szczecinie, studia skończył w 1967 i krótko, do 
1968, był tam stażystą w Katedrze Botaniki, by – znowu na 
króciutko – trafić w 1969 jako starszy asystent do Instytutu 
Sadownictwa w Skierniewicach. 

W tymże 1969 związał się na powrót, już na trwałe,  
z Poznaniem, zostając słuchaczem studiów doktoranckich  
w Instytucie Biologii Stosowanej Wyższej Szkoły Rolniczej. 
Doktorat, którego tematem były już wówczas ukochane róża-
neczniki – ich uprawa w Polsce (promotorem był prof. Stefan 
Białobok), zrobił w 1973, i został adiunktem w Katedrze Bo-
taniki na Wydziale Ogrodniczym. Po habilitacji, którą uzy-
skał w 1981 (jej temat znowu związany był z różanecznika-
mi, z ich aklimatyzacją w Polsce) został w 1982 docentem i w 
1984 objął Katedrę Roślin Ozdobnych, gdzie przez wiele lat, 
do chwili obecnej (teraz jest to Uniwersytet Przyrodniczy), 
będzie się toczyła jego kariera zawodowa. Katedrą kierował 
do 1993; w latach 1987–1993 był redaktorem  uczelnianych 
wydawnictw ogrodniczych. W 1991 uzyskał tytuł profesora.  

Od 1996, przez dziesięć lat, drugim jego miejscem pracy 
była Katedra Ogrodnictwa w Akademii Rolniczej we Wro-
cławiu, gdzie objął profesurę w zakresie roślin ozdobnych 
i dendrologii. W Poznaniu i Wrocławiu wypromował ośmiu 
doktorów. 

W zakresie dendrologii zasługi Mieczysława Czekalskie-
go, wybitnego znawcy różaneczników i roślin pokrewnych, 
leżą przede wszystkim w inwentaryzacji i poznawaniu tajni-
ków aklimatyzacji i uprawy roślin z rodziny wrzosowatych 
w Polsce oraz, co koniecznie trzeba podkreślić, w wielkiej 
pracy nad popularyzacją tych roślin. Był współzałożycielem 
i przewodniczącym, w latach 1984–2001, Grupy „Rośliny 
Wrzosowate”, w tychże latach redagował i wydawał  Rocz-
nik Roślin Wrzosowatych – „Erica”. Od 1993 do 1998 był 
redaktorem naszego „Rocznika Dendrologicznego PTB”.  
W polu zainteresowania M. Czekalskiego pozostają, rzecz 
jasna, i inne aspekty dendrologii – dla przykładu  parko-
znawstwo, rozmnażanie drzew i krzewów, powstawanie ko-
rzeni przybyszowych u drzew i krzewów.

Poza Polskim Towarzystwem Botanicznym (w latach 
1974–2000), działa też w Poznańskim Towarzystwie Przyja-
ciół Nauk (od 1974), Polskim Towarzystwie Nauk Ogrodni-
czych (był zastępcą prezesa oddziału poznańskiego w latach 
1989–1993, a potem redaktorem biuletynu PTNO), Mię-
dzynarodowym Towarzystwie Uprawy i Ochrony Drzew,  
a także w dwu organizacjach amerykańskich – Center for 
Development of Hardy Landscape Plants (1993–2000)  
i American Rhododendron Society (1995–2001).  

Opublikował ponad 900 prac – od książek i podręczników 
po liczne prace popularyzatorskie. Siłą rzeczy wymieńmy 
tylko nieliczne i to prawie wyłącznie te, które dotyczą drzew 
i krzewów: „Aklimatyzacja różaneczników – Rhododendron 
‘Catawbiense Hybridum’ i Rh. ‘Cunningham’s White’ w Pol-
sce” (1980), „Zasoby genowe różaneczników (Rhododen-
dron L.) introdukowanych w Polsce” (1981/82), „Różanecz-
niki” (1983 i 1991), „Zagadnienie uprawy różaneczników  
w Polsce” (1983–84), „Tulipanowiec amerykański (Lirio-
dendron� tulipifera L.) w Polsce” (1985), „Ogólna uprawa 
roślin ozdobnych” (1999 i 2005), „Magnolie” (2007).

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Jerzy Alojzy Hrynkiewicz-Sudnik, syn Michała i Wiktorii, 
urodził się 15 stycznia 1926, w folwarku Moskalówka koło 
Nieświeża; rodzina Hrynkiewiczów pochodzi z zaścianka 
Sudniki (we wspomnieniach z dzieciństwa są i watahy wil-
ków w zimowym krajobrazie Polesia!). Szkołę powszechną, 
we wsi Łań, skończył w 1939; potem przyszła okupacja so-
wiecka i, po 1941, niemiecka – wówczas pracował fizycznie 
w folwarku, należącym jeszcze niedawno do rodziny Hryn-
kiewiczów. W 1945 trafił z rodziną, w ramach repatriacji, 
do Kutna. Do 1948 uczył się w Gimnazjum Ogrodniczym 
w Płocku.

W 1951 ukończył Wydział Ogrodnictwa Ozdobnego po-
znańskiej „Zembalówki” – Państwowej Szkoły Ogrodnic-
twa, a potem na stałe związał się z Wrocławiem, jego uni-
wersytetem, ogrodami i parkami. W 1955 zrobił pracę ma-
gisterską (u prof. Stanisława Kulczyńskiego, „Klony miasta 
Wrocławia”) na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersy-
tetu Wrocławskiego i od razu został przez swego promotora 
skierowany na studia aspiranckie (doktoranckie) do Kórnika, 
do Zakładu Dendrologii i Pomologii (rozpoczął je, po zdaniu 
egzaminu konkursowego, 13 września 1955). Tematem pra-
cy była zmienność i rozmieszczenie Betula�obscura w Pol-
sce. Promotorem doktoratu został prof. Zygmunt Czubiński  
z poznańskiego uniwersytetu, bo placówka kórnicka nie 
miała jeszcze praw nadawania stopnia doktora; recenzenta-
mi byli profesorowie Stefan Białobok i Władysław Szafer.  
W tym samym czasie robili w Kórniku swoje doktoraty Kazi-
mierz Browicz i Władysław Bugała, z którymi się przyjaźnił, 
z którymi razem się uczył i pracował. Doktorat obronił pod 
sam koniec 1960, ale już wcześniej, 1 kwietnia 1959, został 
asystentem technicznym na rodzimym wydziale we Wrocła-
wiu; od 1961 był adiunktem. Początkowo pracował w Ogro-
dzie Botanicznym, jako kierownik działu dendrologicznego; 
brał oczywiście udział w odbudowie i rozbudowie ogrodu, 
kierował tworzeniem kolekcji różaneczników i drzew i krze-
wów nagozalążkowych, a także zwożeniem do odremonto-
wanej palmiarni, z dolnośląskich uzdrowisk – palm, cyka-
sów, araukarii, bambusów itp. We wrześniu 1970 uzyskał 
na wrocławskim uniwersytecie habilitację (na podstawie 
badań nad rozmieszczeniem i zmiennością czereśni ptasiej),  
w 1972 został tam docentem, a w 1976 – profesorem; tytuł 
profesorski uzyskał w październiku 1988.

fotografowała Anna 
Kijewska w Muzeum 

Przyrodniczym UWr, 2011 
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W Ogrodzie Botanicznym pracował do 1976, gdy na 
własną prośbę przenosi się (wraz ze zbiorami botaniczny-
mi i zielnikiem uniwersyteckiego Instytutu Botaniki, które-
go Ogród był częścią), do Działu Botaniki i Paleobotaniki, 
czyli herbarium uniwersyteckiego Muzeum Przyrodnicze-
go, zostając tego działu kierownikiem. Będzie tu pracował, 
prowadząc badania naukowe i zajmując się dydaktyką, aż 
do emerytury, do 1990. Wypromował czterech doktorów  
i kilkudziesięciu magistrów. 

Przez kilkadziesiąt lat  (!, od 1955 do 2003) przewod-
niczył wrocławskiej Sekcji Dendrologicznej PTB. Od lat 
1980-tych po początek nowego wieku działał w Towarzy-
stwach Naukowych we Wrocławiu i w Opolu.

Zbierając materiały do habilitacji odbył wiele wypraw 
botanicznych, nie tylko w kraju, ale też po Bułgarii, Cze-
chosłowacji, Węgrzech, Gruzji i Kolchidzie. Napisał ponad 
100 prac, w tym „Zmienność i rozmieszczenie brzozy czar-
nej (Betula�obscura A. Kotula) w Polsce” (1962), „Śródpol-
ne zarośla z rzędu Prunetalia Równiny Kutnowskiej jako 
wskaźnik potencjalnej roślinności naturalnej” (1963, wraz 
J. Falińskim i J. Fabiszewskim), „Cornus� australis Mey.  
i Cornus� hungarica Karp. W Polsce” (1967), „Studia nad 
rozmieszczeniem i zmiennością czereśni ptasiej (Cerasus�
avium (L.) Moench)” (1970), „Badania nad przemieszcza-
niem górnej granicy lasu na Śnieżniku w Sudetach Wschod-
nich” (1985) i, jako współautor, „Rozmnażanie drzew  
i krzewów liściastych i iglastych” (1989).

Wielokrotnie nagradzany, m.in. Złotym Krzyżem Zasłu-
gi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Lucjan Kurowski, przyszły wybitny szkółkarz, jeden z ne-
storów nowoczesnego szkółkarstwa w Polsce, urodził się 23 
stycznia 1932 w Ławeczku Nowym pod Kozienicami, jako 
pierwszy z rodzeństwa. Rodzice, Adam i Stefania z Kustrów, 
byli rolnikami i najstarszy syn od małego pomagał w gospo-
darstwie, interesując się przy tym przyrodą – w czasie okupa-
cji założył sobie własny ogródek, ogrodzony chrustem z lasu, 
z rozmaitymi siewkami, w tym „szkółkę” drzew – z jabłon-
kami, śliwami i gruszami! W lipcu 1944 Niemcy wysiedlili 
Kurowskich z ojcowizny –  po powrocie zastali tylko zglisz-
cza, pola zaminowane, zryte rowami i lejami po bombach.

Z wyborem zawodu się nie wahał – poszedł do Państwo-
wego Liceum Ogrodniczego w Pruszczu Gdańskim, które 
ukończył w 1951. Nakaz pracy był w tych czasach nieubła-
ganą koniecznością – trzeba było pracować na „państwo-
wym”. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – 

Lucjan Kurowski trafił  do ośrodka ogrodniczego o wielkich 
tradycjach, jako że na całe szczęście pozytywnie rozpatrzono 
jego prośbę o zamianę „nakazanego” PGR-u w Bydgoskiem 
na Pożóg pod Puławami, wówczas – Zakład Naukowo-Ba-
dawczy skierniewickiego Instytutu Sadownictwa, miejsce, 
gdzie były nie tylko bardzo bogate kolekcje pomologiczne  
i ogrodnicze, ale i panowała wspaniała atmosfera ładu, pra-
cy i nauki zawodu  – scheda po Izabeli Czartoryskiej, Janie 
i Stefanie Białobokach, Wincentym Kordzie. Poza miłością 
do roślin już w czasach pożogowskich zasmakował w innej 
pasji, której pozostaje wierny do dziś – fotografii: założył  
w Zakładzie pracownię fotograficzną, zaczął wystawiać  
i brać udział w konkursach fotograficznych. Wtedy też za-
pisał się na zaoczne studia inżynierskie w Wyższej Szkole 
Rolniczej w Lublinie, które skończył w 1957. 

W 1954 żeni się z Marią Rybczyńską z bliskiej Pożogo-
wi Końskowoli (zmarła w 1991). Na przekór rzeczywistości 
tamtych lat założyli własne gospodarstwo – zaczęli w 1960 
od 22 arów, po części rodzinnych, po części – dzierżawio-
nych. Zaczynali od warzyw, tulipanów, agrestu i porzeczek 
– słowem od tego, co dawało szybko niezbędny dochód.  
W 1964 kupili w Końskowoli pierwszy hektar – już pod 
szkółki, początkowo głównie róż (Lucjan Kurowski zasłużył 
się wielce w produkcji, hodowli i kolekcjonowaniu odmian 
róż, był zawsze jednym z filarów Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Róż, jest współautorem monografii PTMR).  
Z tulipanów i róż zrezygnowano dopiero w latach 1980-tych.

Od dzieciństwa Lucja Kurowski lubił majsterkować  
i jego szkółki znane były nie tylko z jakości, ale i kilkuna-
stu nowatorskich usprawnień i wynalazków, dla przykładu 
– obijarki do liści, „kręciołka” do węży ogrodniczych – na 
rogi kwater, maszyny do wiązania krzewów w pęki, zgrze-
warki do pojemników foliowych. W latach 1970-tych był  
w Polsce pionierem upraw pojemnikowych.

Obecnie firma to już 30 ha szkółek, na najwyższym, 
światowym poziomie; szefem jest od 1998 syn, Grzegorz. 
Jak i inne wielkie szkółki polskie, firma żyje głównie eks-
portem. Szczególną wagę przykłada się w Końskowoli do 
starannego utrzymania mateczników (1500 gatunków i od-
mian!) oraz do selekcji nowych odmian – do tej pory wpro-
wadzono ich na rynek osiem, począwszy od róż ‘Magda’  
i ‘PTMR’. Światową karierę, w Europie, Stanach Zjednoczo-
nych, w Nowej Zelandii – zrobił żółtolistny, wąski Berberis�
thunbergii ‘Maria’. Na szkółkarskich wystawach w kraju  
i zagranicą szkółki Kurowskiego dostały 21 złotych medali, 
3 srebrne i 3 brązowe, nie licząc wielu innych wyróżnień.

Lucjan Kurowski jest jednym z pomysłodawców i za-
łożycieli Związku Szkółkarzy Polskich, był wiceprezesem  
i prezesem tej organizacji. Z wyjątkowo bogatej działalno-
ści zawodowej, społecznej i charytatywnej Lucjana Kurow-
skiego wymieńmy zainicjowanie zakładania terenów zieleni 
wokół szkół i innych ośrodków życia polskiego na dawnych 
kresach wschodnich. Równie długa jak lista inicjatyw spo-
łecznych i zawodowych jest lista nagród, wyróżnień i meda-
li, jakie Lucjan Kurowski i jego szkółki otrzymały w ciągu 
lat; wymieńmy tylko list gratulacyjny od Prezydenta RP, 
Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę NOT, Złotą Odznakę 
Honorową ZSzP.
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Jerzy Stefan Piórecki, przyszły twórca arboretum w Bole-
straszycach, urodził się 11 stycznia 1933, w Mściowie pod 
Sandomierzem (był jednym z sześciorga dzieci Jana Maksy-
miliana i Anny z domu Kozieja). Maturę uzyskał w Liceum 
Rolniczym w Dzikowie-Tarnobrzegu, w 1954 (miał tam na-
uczycieli, którzy mądrze pokierowali jego losami – Marię 
Pietruską i Zygmunta Wojnarskiego; od czasów licealnych 
korespondował też z prof. Władysławem Szaferem, ten bli-
ski kontakt trwał aż do śmierci profesora). Po szkole, do 
1957 pracował jako agronom i instruktor doświadczalnictwa 
rolniczego. 

W 1957 osiadł z żoną w Przemyślu, z którym związany 
jest po dziś dzień. Zaczął jako nauczyciel zawodu – uczył 
zajęć praktycznych, a także, w tutejszym Technikum Łąkar-
skim w Bakończycach, pszczelarstwa, kwiaciarstwa, botani-
ki i zoologii (1957–1970; do tej pory ma tu wszędzie „swo-
ich” uczniów, których�nota�bene�uczył nie tylko w szkole, 
ale i wędrując z nimi po drogach i bezdrożach Pogórza).  
W międzyczasie, w latach 1960–65 studiował na Wydziale 
Humanistycznym UMCS, gdzie ukończył biologiczne stu-
dia pedagogiczne.  

Pracując nadal w Bakończycach rozpoczął wieloletnie ba-
danie florystyczne i fizjograficzne na Pogórzu Przemyskim, 
publikował pierwsze prace, inwentaryzował dawne  założe-
nia ogrodowe Polski południowo-wschodniej (i ten właśnie 
kierunek badań określił jego całą drogę zawodową); z czasem 
badania objęły i tereny zachodniej Ukrainy, gdzie współpra-
cuje z placówkami z Humania i  Lwowa (organizował pierw-
sze po II wojnie wyprawy przyrodników polskich na Podole, 
do Białej Cerkwi, Humania, na Krym i w Czarnohorę). 

Lata 1970–1974 to studia doktoranckie w Instytucie 
Ekologii PAN w Warszawie. Tematem doktoratu była ko-
tewka w Kotlinie Sandomierskiej (odtąd wszędzie tam, 
gdzie pracuje czy mieszka, leżą gdzieś orzechy kotewki,  
a jego samego nazywają często – „Kotewką”). W 1986 ha-
bilitował się w Katedrze Kształtowania Krajobrazu SGGW 
(tematem pracy była kotewka, ale już w całej Polsce).  
W latach 1992–2011 był profesorem Uniwersytetu Rze-
szowskiego, wykładał o dziedzictwie przyrodniczym i kul-
turowym Małopolski, a po przejściu na emeryturę (2003) 
prowadził seminaria magisterskie. 

W 1975 zaczął tworzyć w Bolestraszycach pod Przemy-
ślem, w majątku należącym niegdyś do znanego malarza, 
Piotra Michałowskiego, Zakład Fizjografii i Arboretum, 
niezłomnie pokonując niezliczone przeszkody, dokonując 
różnych „cudów” i kreśląc na dziesięciolecia zarys przy-

szłego arboretum i ogrodu botanicznego, niezwykle cennej, 
bogatej „niwy pomologicznej”, muzeum, zielnika – czyli  
w sumie jedynego na tych ziemiach, prężnego ośrodka fi-
zjograficznego. Arboretum w Bolestraszycach jest po pro-
stu jego dziełem; szefem tego ośrodka był do 2002. W 1996 
powiększył bazę badawczą Arboretum o 283 ha wspaniałe-
go terenu w Cisowej (to dawny majątek Akademii Umie-

jętności, z leśnymi planami urządzeniowymi wykonanymi 
przed II wojną przez prof. Szymona Wierdaka). 

Przez ponad 30 lat działał w przemyskim Towarzystwie 
Przyjaciół Nauk, będąc przez dwie kadencje jego wicepre-
zesem, a przez ponad 20 lat – szefem działu przyrodnicze-
go. Zasłużony dla ochrony przyrody i krajobrazu, był przez 
cztery kadencje członkiem Komitetu Ochrony Przyrody 
przy Prezydium PAN. Dla dwu edycji „Polskiej Czerwonej 
Księgi Roślin” (1993 i 2001) opracował, sam lub z innymi 
botanikami, kilka rozdziałów. Występował z wieloma ini-
cjatywami ochroniarskimi, związanymi z nowymi rezerwa-
tami, z Turnickim Parkiem Narodowym czy ochroną drzew  
i zabytkowych ogrodów na Pogórzu Przemyskim i w Kotli-
nie Sandomierskiej

Założył w 1992 i redagował potem przez wiele lat „Arbo-
retum Bolestraszyce”. Opublikował około 100 prac, ważniej-
sze to „Kotewka – orzech wodny (Trapa L.) w Polsce” (1980), 
„Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego” 
(1989), „Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszow-
skiego” (1996), „Ogrody i parki województwa krośnieńskie-
go” (1998), „Ogrody i parki województwa podkarpackiego” 
(2008), „Medyckie ogrody Pawlikowskich” (2010). 

Nagrodzony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, jest też honorowym obywatelem gminy Żura-
wica – tu leżą Bolestraszyce.

 

Antonín Marián Svoboda, najbliższy do dziesiątków lat 
przyjaciel polskich dendrologów. urodził się 21 maja 1930 
w Pradze, w rodzinie adwokata. Wczesne dzieciństwo spę-
dził u dziadka ze strony mamy, leśnika-hodowcy bażantów  
w miasteczku Telč (stąd może głębokie po dziś dzień za-
interesowania i wiedza ornitologiczna A. M. Svobody?).  
Do szkół chodził w kilku miejscowościach, przypadło to bo-
wiem na niespokojne lata okupacji. W 1949 zrobił maturę 
w liceum o profilu realnym w Pradze. Studiował  leśnictwo 
w Wyższej Szkole Leśnej i Drzewiarskiej w słowackich  
Koszycach (przeniesionej w międzyczasie do Zvolenia),  
którą skończył w 1953 – i od razu na całe dwa lata trafił  
do wojska w Czeskich Budziejowicach.

Makowa, maj 2010, 
fot. Eugeniusz Dubiel

Przy Ginkgo�biloba 
f. epiphylla, Praga, 

2009, 
fot. Włodzimierz 

Winiarski
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Po wojsku, w 1955, znalazł pracę w Instytucie Badaw-
czym Roślin Ozdobnych w Průhonicach, któremu to miej-
scu, a zwłaszcza tutejszemu arboretum (które jest dziełem 
Arnošta Silva-Tarouca), w różnych jego formalnych, insty-
tucjonalnych odsłonach, pozostanie wierny po dziś dzień! 
Pracował tu m.in. z Bohumilem Kavką, Františkiem Krau-
sem, Pravdomilem Svobodą, Ivanem Klášterskim, Mirosla-
vem Kučerą, Ludvikiem Helebrantem (wszystkich, z któ-
rymi pracował, od których się uczył i których uczył  – nie 
sposób wymienić, jako że nieustanna potrzeba rozmowy, 
dyskursu, kontaktu z najmłodszymi, dojrzałymi  i najstar-
szymi, jest charakterystyczną cechą jego osobowości! – dla 
przykładu wiele osób poznało, choćby przy knedlikach  
w stołówce w Průhonicach, jego „poradnię przedmałżeńską” 
w stylu Sokratesa, lub popadało w zdziwienie i zakłopota-
nie, gdy do nich – lub przy nich – mówił, pytał  i perorował, 
zawsze logicznie i z wielką erudycją). 

W 1958, razem z I. Klášterskim, organizuje Sekcję Den-
drologiczną Czechosłowackiego Towarzystwa Botaniczne-
go, by potem, przez dziesiątki lat, być� spiritus�movens tej 
sekcji, zwłaszcza jej wydawnictw (wydanie wszystkich  
36 zeszytów „Dendrologická sdělení” to jego zasługa), ale  
i zjazdów. Rok później po raz pierwszy wyjechał do arbore-
tum w Kórniku i od tej pory utrzymuje z polskimi dendrolo-
gami i botanikami, także z Rogowa czy z Instytutu Botaniki 
w Krakowie,  szczególnie bliskie kontakty – współorgani-
zował wszystkie wspólne zjazdy dendrologów czeskich, 
słowackich i polskich (uczestniczyli w nich i dendrologo-
wie innych nacji, z „socjalistycznej rodziny narodów”), po-
cząwszy od słowackich Młynian w 1960, przez IX kongres 
w Pradze i Průhonicach w 1985,  a kończąc na zjeździe  
w Sofii w 1987.  W 1966 obronił w Zvoleniu pracę kandy-
dacką czyli doktorską (CSc., promotorem był Pravdomil 
Svoboda), poświęconą jednemu z ukochanych swych drzew, 
bukowi – „Zmienność liści buka pospolitego”.

Trudno wymienić pola zainteresowań A. M. Svobo-
dy, tak są różnorodne – i to nie tylko na polu biologii, jest 
to bowiem encyklopedysta i polihistor. Z zakresu botaniki 
wymieńmy dla przykładu: historię introdukcji i aklima-
tyzacji drzew; istotę i historię kultywarów, buk pospolity, 
jego zmienność w naturze i odmiany uprawne (te studia 
doprowadziły go z kolei do rozważań nad chimerami auto-  
i heterowegetatywnymi); biometrię; historię kolekcji den-
drologicznych w Czechach (niezwykłą znajomość parków 
Pragi i samych Pruhonic!) i na Słowacji (ale nie tylko tam! 
– dorzućmy choćby Muskau, parki i arboreta wschodnich 
Niemiec czy wszystkie znaczniejsze i ważniejsze założenia 
ogrodowe w Polsce); biografistykę (ród Rehderów, Camil-
lo K. Schneider, A. Silva-Tarouca, Teresa Poniatowska- 
Kinská); teoretyczną ekologię roślin (krajobraz-środowisko 
jako miejsce potencjalnej możliwości realizacji organizmów, 
charakteryzujące się „walencją” i „potencją” itd.); obieg in-
formacji botanicznej, szczególnie w rozpowszechnianiu peł-
nej, znormalizowanej informacji o nowych kultywarach; rola 
szybkich „łączy” – internetu (zapamiętajmy: a.m.svoboda@
seznam.cz) ale i Indices� Seminum� et� Plantarum; czeskie  
i naukowe nazewnictwo roślin, zwłaszcza uprawnych. 

Opublikował około 400 prac. Najważniejsze to „Gra-

fické listy pražských parků a zahrad” (1958–1969 + 1975), 
„Proměnlivost listů buku lesního” (1972),  „Introdukce okra-
sných jehličnatých dřevin” (1976), „Biometrika” (1978), 
„Introdukce okrasných listnatých dřevin” (1981), „Okrasné 
odrůdy buku lesního” (1989).

 

Jerzy Wiktor Tumiłowicz, przyszły wieloletni szef arbore-
tum w Rogowie i profesor Wydziału Leśnego warszawskiej 
SGGW, urodził się 3 grudnia 1931 w Warszawie – dzieciń-
stwo spędził na Sadybie. Maturę uzyskał w 1949, kończąc li-
ceum ogólnokształcące o profilu przyrodniczym w Gdańsku. 

W 1953 skończył leśnictwo na SGGW. Do Sekcji Den-
drologicznej PTB zapisał się 13 października 1954, człon-
kami wprowadzającymi byli Maria Zanowa i Włodzimierz 
Seneta. Pracę magisterską, o modrzewiu polskim w rezer-
wacie w Małej Wsi pod Grójcem, napisał u prof. Romana 
Kobendzy (wydał ją drukiem w 1955, w „Roczniku Den-
drologicznym” – była to jego pierwsza publikacja) i od razu 
został na rodzimym wydziale asystentem w Katedrze Bota-
niki Leśnej. W 1956 na własną prośbę przeniósł się do Biura 
Urządzania Lasu w Olsztynie, gdzie przez dwa i pół roku 
pracował  jako taksator w drużynie urządzeniowej, w Olsz-
tyńskiem i Warszawskiem.

Zmiana, która określiła całe jego życie zawodowe, na-
stąpiła z początkiem marca 1959, gdy trafił do leśnego 
ośrodka SGGW w Rogowie, zostając kierownikiem pra-
cowni naukowych (od razu pracował de�facto�w arboretum).  
W połowie 1961, gdy Arboretum wyodrębniono w struktu-
rze Wydziału Leśnego, został zastępcą kierownika, Henryka 
Edera. Od jesieni 1966, po odejściu poprzednika na emery-
turę, został  szefem Arboretum (w tymże roku obronił dokto-
rat, o wynikach introdukcji obcych gatunków drzew i jodły 
pospolitej do lasów Krainy Mazursko-Podlaskiej). Będzie 
nim nieprzerwanie przez 36 lat (!), do własnej emerytury, 
na którą przejdzie w 2002. W międzyczasie, w 1989, uzy-
skał na Wydziale Leśnym SGGW habilitację, na podstawie 
pracy o wynikach uprawy w Polsce żywotnika olbrzymiego, 
i został w tymże roku docentem, a w 1993 – profesorem na 
rodzimym wydziale.

Wielkie zasługi Tumiłowicza związane są w sposób 
oczywisty z rogowskim arboretum – zawdzięcza mu ono 
swój dendrologiczny i leśny zamysł, przemyślane bogac-
two, piękno, ład i wzorową dokumentację. Doświadczenia 
nabyte w Rogowie procentują i gdzie indziej – od 1970 pełni 
naukową opiekę nad arboretum w Glinnej, od 1989 poma-
ga w tworzeniu kolekcji w Kudypach. Jerzy Tumiłowicz 

W Żelazowej Woli,  
w sierpniu 1954, 

fot. Włodzimierz Seneta
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opublikował około 120 prac, w tym, wraz z S. Bellonem  
i S. Królem, nagrodzoną książkę „Obce gatunki drzew  
w gospodarstwie leśnym”. Artykuły naukowe Tumiłowicza 
ukazywały się przede wszystkim w „Roczniku Dendrolo-
gicznym”, a poza tym w wielu czasopismach, na przykład 
„Sylwanie”, „Lesie Polskim”, „Szkółkarstwie”. Z ważniej-
szych wymienić warto takie jak „Ocena wyników wprowa-
dzania niektórych obcych gatunków drzew w lasach Krainy 
Mazursko-Podlaskiej, 1–2” (1967–1968), „Ocena dotych-
czasowych wyników uprawy żywotnika olbrzymiego (Thu-
ja�plichta Donn ex D. Don) w środowisku leśnym w Polsce” 
(1988), „Obce gatunki jodły (Abies Mill.) w lasach Polski 
ze szczególnym uwzględnieniem Arboretum w Rogowie” 
(1991), „Wyniki uprawy drzew i krzewów obcego pocho-
dzenia w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej” (1994), 
„Klony w zadrzewieniach” (1999), „Dotychczasowe wyniki 

uprawy azjatyckich gatunków z rodzaju Stewartia L. w Pol-
sce” (2001), „Kolekcje dendrologiczne Arboretum SGGW 
w Rogowie – wyniki wieloletniej uprawy wybranych gatun-
ków, 1–3” (2003–2005).

Cały czas działał w Sekcji Dendrologicznej PTB, uczest-
nicząc w krajowych zjazdach i międzynarodowych kongre-
sach. W latach 1984–1992 był redaktorem naczelnym nasze-
go pisma. W 2009 został  pierwszym prezesem odrodzonego 
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Jerzy Tumiło-
wicz był wiele razy nagradzany – nagrodami i medalami 
ministerialnymi, uczelnianymi, resortowymi, państwowymi, 
by wymienić tylko Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski i czeski medal Grzegorza Mendla.

dr�hab.�Jakub�Dolatowski�pracuje�w�Arboretum�i�Zakładzie�
Fizjografii�w�Bolestraszycach


