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Losy siódmego zeszytu „Rocznika”
Przed ii wojną, począwszy od roku 1926, wyszło we Lwowie sześć zeszytów 
Rocznika Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Pismo redagował dr Szy- 
mon Wierdak, profesor leśnictwa Politechniki Lwowskiej i spiritus movens 
Towarzystwa. Druk zlecano zawsze Pierwszej związkowej Drukarni we Lwowie, 
przy ul. Lindego 4 (współcześnie – ul. Liszta). Historię pisma przedstawiliśmy 
w obszernym artykule o samym Towarzystwie, w 57 zeszycie „Rocznika”.  
W numerze 60 dałem na „ślepych” stronach trzy fotografie z zasobów narodowe- 
go Archiwum cyfrowego, pokazujące siedzibę redakcji – budynek Wydziału 
Rolniczo–Lasowego lwowskiej politechniki, przy ul. św. Marka 1 (współcześnie – 
ul. olgi kobylańskiej), i tamtejszy gabinet dr. Szymona Wierdaka. W 5 numerze 
„Wiadomości PTD” opublikowaliśmy z kolei wyniki poszukiwań, które podjęliśmy, 
by ustalić, kto był autorem pięknej przedwojennej okładki naszego pisma; jak  
się okazało, zaprojektował ją, piętnaście lat przed śmiercią w szoa, Jan Alojzy 
neumann, znany nowatorski artysta-fotografik.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, ze spuścizny po prof. Stefanie 
Białoboku, dostałem dwie nadbitki autorskie z siódmego, nieznanego wcześniej 
w postaci jakichkolwiek materiałów, zeszytu „Rocznika”. Były to teksty Romana 
kobendzy. Wydanie siódmego zeszytu, datowanego na rok 1938, przeciągnęło się 
do jesieni 1939 r. i w końcu, po zajęciu miasta przez Sowietów, niezbroszurowany 
jeszcze zeszyt uległ zatracie w drukarni. Redaktor zdążył tylko (może wcześniej,  
a może już z początkiem okupacji miasta?) rozesłać czy po części rozdać – 
separaty autorskie. Poznawszy te dwie nadbitki intensywnie zacząłem szukać 
kolejnych, m.in. dałem w „Wiadomościach  Botanicznych” (zeszyt 3–4 z 1996 r.)  
odpowiedni anons, który pozostał jednak bez odzewu. Szukałem w różnych 
bibliotekach, przeglądałem wykazy prac potencjalnych autorów, członków 
PTD, i tak dalej. Bez rezultatu. kolejne dwie nadbitki autorskie wskazała mi po 
pewnym czasie pani Janina Andrearczyk-kuraczyk, kierująca biblioteką zakładu 
Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego; te „warszawskie” 
nadbitki to cymelia, zachowane w jednym tylko egzemplarzu! 

Wszystkie separaty reprodukowaliśmy w „Rocznikach Dendrologicznych” Sekcji 
Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w zeszytach 53, 54 i 55. obecne 
wydanie jest pierwszym w postaci zwartej, nie opatrujemy go jednak  „lwowskim” 
numerem, by przestrzegać odpowiednich zasad bibliologicznych, tym bardziej, że 
pierwszemu po ii wojnie „Rocznikowi” nadano właśnie ów numer siódmy. Dla tych 
samych przyczyn druk ma numer iSBn, nie zaś – iSSn.

ocalałe cztery prace dajemy razem z ich okładkami, by pokazać proweniencje 
tych druków, ich wędrówki (których szczegółów nie znamy i o które nie ma już kogo 
zapytać) ze Lwowa do Warszawy i kórnika, zanim trafiły w ręce Stefana Białoboka 
(druki R. kobendzy, zapewne ze spuścizny po Antonim Wróblewskim?), a także, 



co już jest tylko moim domysłem, Romana kobendzy lub Bolesława Hryniewiec-
kiego (oba druki J. Mądalskiego). Separaty prac J. Mądalskiego noszą pieczątki 
uniwersyteckiego zakładu Systematyki i Morfologii Roślin we Lwowie, gdzie 
pracował autor; jeden z separatów prac R. kobendzy jest na drugiej stronie okładki 
opatrzony ekslibrisem, jaki wklejałem w drukach ze spuścizny S. Białoboka, które 
trafiły w moje ręce; autorem tego znaku jest mój ojciec, zbigniew Dolatowski.  
na niektórych stronach obu prac R. kobendzy widnieje pieczątka własnościowa – 
j[akub]d[olatowski].

nie znamy kolejności, w jakiej ułożył artykuły redaktor, Szymon Wierdak. 
Powojenne losy achiwum redakcyjnego nie są znane. Archiwum mogło ulec 
zniszczeniu jeszcze we Lwowie, mogło też, pełne adresów, kontaktów i kores- 
pondencji, zostać przez redaktora, dla bezpieczeństwa, zlikwidowane. Ale może 
Sz. Wierdak  zdołał je jednak ocalić i po wojnie przewieźć ze Lwowa do krakowa? 
Pisaliśmy o tym w 57 zeszycie „Rocznika”. Przez pamięć o tym, że Polskie Towa- 
rzystwo Dendrologiczne było przed wojną towarzystwem de facto – lwowskim, 
tam przecież je zawiązano, stworzone przez ludzi w ogromnej większości z tamtych 
właśnie stron, tam też działało i tam wydawało swe druki, pomyślałem, że warto 
jako pierwszą dać notatkę Józefa Mądalskiego o drzewach w okolicach Rudek  
pod Lwowem, choć w rzeczywistości zamierzona kolejność mogła być inna?

nie wiem, czy te cztery artykuły to całość siódmego zeszytu i dopóki nie odnajdą 
się inne ślady i dokumenty, na przykład w archiwach dawnych służb sowieckich,  
nie będziemy tego wiedzieli. Wszystkie cztery druki liczą ponad 80 stron.  
Po samej objętości trudno wnioskować, czy mamy w ręku całość, bo Sz. Wierdak 
permanentnie borykał się zarówno z niedostatkiem pieniędzy jak i z pustkami  
w tece redakcyjnej – „Rocznik” bywał więc raz grubszy, raz cieńszy.

każdy autorski separat lwowscy drukarze z Pierwszej związkowej Drukarni 
opatrywali oddzielną, własną paginacją – co niestety po latach nie pozwala na 
odtworzenie porządku i wielkości całego zeszytu czy ułożenie prac w pierwotnej 
kolejności (bo i spisu treści nie znamy). W czasie moich „PTD-owskich” poszukiwań 
we Lwowie w ostatnich latach słyszałem, że w siódmym zeszycie miał się był ukazać 
biograficzny tekst o Władysławie Tynieckim. informacje te są jednak niepewne,  
a moje poszukiwania owego wspomnienia czy biogramu nie dały rezultatu. nigdy 
zapewne nie dowiemy się, co zawierały te części siódmego „Rocznika”, których  
nigdy nie wydawano osobno, w postaci separatów – a więc przeglądy literatury, krótkie 
notki, wspomnienia pośmiertne czy aktualizacje listy członków Towarzystwa.

Serdecznie dziekuję kustoszkom biblioteki zakładu Systematyki i Geografii  
Roślin Uniwersytetu Warszawskiego w al. Ujazdowskich, byłej – pani Janinie 
Andrearczyk–kuraczyk, i obecnej – pani Agnieszce Półtorak, za wskazanie obu prac 
Józefa Mądalskiego i za udostępnienie tych cennych druków.

Jakub Dolatowski


