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ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 5, NAUKI PRZYRODNICZE
LILIANNA WITKOWSKA-WAWER
(Horncastle – Wielka Brytania)

FLORA MIASTA PRZEMYŚLA
I JEJ ZMIANY W CIĄGU OSTATNIEGO STULECIA
CZĘŚĆ III
Niniejsze opracowanie stanowi kolejną część materiałów do tematu Flora miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia oraz uzupełnienie części II
(L. Witkowska-Wawer 2000), gdzie zawarte są podstawowe informacje na temat
metodyki badań.
Wyjazd na stałe do Wielkiej Brytanii uniemoŜliwił mi kontynuowanie badań nad
florą Przemyśla, niemniej jednak zdecydowałam się na opublikowanie zebranych
wcześniej materiałów. Z uwagi na znaczące zmiany w krajobrazie miasta
w ciągu ostatnich kilkunastu lat niniejsze opracowanie moŜe mieć charakter raczej
historyczny i stanowić materiał porównawczy do dalszych badań florystycznych na
terenie Przemyśla. W opracowaniu pominięto część rodzin z powodu trudności
w skompletowaniu danych, zostaną one opublikowane w miarę moŜliwości w późniejszym terminie.
Nazewnictwo gatunków (łacińskie i polskie) podano według krytycznej listy
gatunków roślin naczyniowych Polski, opracowanej przez Z. Mirka i in. (1995),
uaktualnionej w 2002 r., a nazwy ulic i dzielnic – konsekwentnie jak w poprzednich
opracowaniach, według mapy „Plan miasta Przemyśl” z 1997 r., wydanej przez
Wydawnictwo „Pod Aniołem”. W numeracji gatunków zachowano kolejność z
uwzględnieniem poprzednich opracowań (L. Witkowska-Wawer 1998, 2000).
Wykaz zastosowanych niŜej skrótów nazw dzielnic: Ba – Bakończyce, Bł –
Błonie, Bu – Buszkowice, BuM – Budy Małe, BuW – Budy Wielkie, Gar – Garbarze, Gł – Głęboka, Gr – Grochowce, Her – Herbutów, Hu – Hureczko, Le –
Lempertówka, Li – Lipowica, Lw – Lwowskie, K – Kąt, Kaz – Kazanów, Kos –
osiedle Kosynierów, Kr – Krówniki, Kra – Krakowskie, KrM – Kruhel Mały,
Krz – Krzemieniec, Ku – Kuńkowce, Kuc – Kuczanów, Le – Lempertówka, Lw –
Lwowskie, Neh – Nehrybka, Ol – Olesiówka, Os – Ostrów, PdB – PodbrzeŜe,
PdW – Podwinie, Pi – Pikulice, Pop – Popielów, Pra – Prałkowce, Prze – Przekopana, Rog – Osiedle Rogozińskiego, Sie – Sielec, StM – Stare Miasto, Uj –
Ujkowice, Wi – Wilcze, WiG – Winna Góra, WyG – Wysokie Góry, Zi – Zielonka, Zn – Zniesienie, śu – śurawica.
Objaśnienia oznaczeń zastosowanych w tekście: * – gatunek uprawiany oraz
dziczejący z uprawy; ? – pochodzenie gatunku niepewne.
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ARISTOLOCHIACEAE
120. Asarum europaeum L. – kopytnik pospolity. Wymieniony z Przemyśla
przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1878, 1881) gatunek pospolity
w lasach i zaroślach. 36 stan.: najczęściej w grądach niskich Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae oraz w zbiorowiskach łęgowych ze związku Alno-Padion,
gdzie rośnie dość licznie, rzadziej w grądach typowych Tilio-Carpinetum typicum
oraz zaroślach z klasy Rhamno-Prunetea. Podlega częściowej ochronie gatunkowej.
121. Aristolochia clematitis L. – kokornak powojnikowy. Nie podawany dotąd
z Przemyśla. 1 stan.: Kuc, ul. OkręŜna, wysypisko ziemi w zaroślach nad potokiem.
Apofit efemeryczny lasów łęgowych.
FAGACEAE
122. Fagus sylvatica L. – buk zwyczajny. Według B. Kotuli (1878, 1881) drzewo pospolite w wyŜszych partiach terenu, w niŜszych połoŜeniach pogórskich okolicy Przemyśla rósł pojedynczo w lasach grądowych. Według S. Batki (1934) równieŜ pospolity. 11 stan: spotykany zasadniczo w zbiorowiskach leśnych w najwyŜszych partiach miasta na jego obrzeŜach, głównie w rejonie Lipowicy i Kruhela
Wielkiego, gdzie rośnie pojedynczo jako domieszka w grądach Tilio-Carpinetum.
123. Quercus rubra L. – dąb czerwony. Podawany przez S. Batkę (1934) jako
gatunek sadzony w lasach, m.in. koło śurawicy. Obecnie dość często spotykany
jest w charakterze podsadzeń, niekiedy odnawia się. 4 stan.: Li, ul. Armii Krajowej,
dąbrowa w otoczeniu fortu „Lipowica”; Uj. ul. J.Wysockiego, grąd przy północnym obrzeŜu miasta; Li, ul. M.Wołodyjowskiego, lasek grądowy na zboczu przy
północno-zachodnim krańcu miasta; KrW, ul. Leśna, kompleks leśny na zboczu
doliny potoku wypływającego spod Lipnika. Ponadto sadzony w parkach, na
cmentarzach, skwerach i wzdłuŜ dróg. Hemiagriofit północnoamerykański.
124. Quercus robur L. (O. pedunculata EHRH.) – dąb szypułkowy. Wymieniony z Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1878, 1881)
dąb tworzył w tym rejonie niewielkie lasy z domieszką innych gatunków, m.in.
między Kruhelem Wielkim i Małym, nad górnym biegiem ostrowskiego potoku
i na zachód od śurawicy. Na stanowiskach tych tworzy drzewostany do dziś. 22
stan.: najczęściej tworzy drzewostany grądów, zwykle z domieszką innych gatunków, współdominuje z grabem lub sam rośnie w charakterze domieszki w grądach.
BETULACEAE
125. Betula pendula ROTH. (B. verrucosa EHRH.) – brzoza brodawkowata
(b. zwisła). Znana z Przemyśla z opracowania E. Turczyńskiego (1872), podawana
przez B. Kotulę (1878, 1881) jako B. alba L. α deltoides NEIRL., według którego
brzoza tworzyła w okolicy Przemyśla mniej lub bardziej rozległe brzeziny. Z terenu obecnego miasta autor ten wymienia laski brzozowe na południowy zachód od
Zniesienia oraz pod Kruhelem Małym, gdzie utrzymują się do czasów obecnych.

FLORA MIASTA PRZEMYŚLA
5
__________________________________________________________________________________________

20 stan.: najczęściej tworzy luźne skupienia wśród pól, na miedzach, skarpach
oraz stanowi domieszkę w drzewostanach lasów grądowych, niekiedy współdominując z grabem. Rzadziej występuje na gruzowiskach, nasypach kolejowych, czasami obsiewa się w obrębie cmentarzy. Apofit leśny.
126. Alnus glutinosa (L.) GAERTN. (A. glutinosa GAERTN.) – olsza czarna.
Wymieniana ogólnie z Przemyśla i okolic przez E. Turczyńskiego (1972) oraz
B. Kotulę (1878, 1881) jako gatunek rosnący pojedynczo wzdłuŜ potoków oraz
w miejscach podmokłych. 22 stan.: najczęściej w zbiorowiskach łęgowych ze
związku Alno-Padion, porastających brzegi mniejszych cieków wodnych (potok
ostrowski, prałkowski, pikulicki), rzadziej w pozostałościach łęgów wierzbowotopolowych Salici-Populetum, gdzie rośnie pojedynczo. Niekiedy obsiewa się
w wilgotnych miejscach w parkach i na cmentarzach. Apofit leśny.
127. Alnus incana (L.) MOENCH (A. incana MOENCH) – olsza szara (o. biała).
B. Kotula (1878) podaje ten gatunek z doliny górnego odcinka potoku ostrowskiego oraz doliny prałkowskiego potoku, gdzie nadal rośnie na obu wymienionych
stanowiskach. 2 stan.: między Li a Os, ul. Wołodyjowskiego, dolina potoku ostrowskiego, gdzie występuje w zuboŜałych fragmentach zespołu Alnetum incanae;
Pra, ul. R. Rosłońskiego, dolny odcinek doliny prałkowskiego potoku – tu jako
pojedyncza domieszka w warstwie drzew i krzewów utworzonych przez olszę
czarną. Gatunek górski, reglowy.
CORYLACEAE
128. Carpinus betulus L. – grab zwyczajny. Według B. Kotuli (1878, 1881)
drzewo bardzo pospolite w okolicy Przemyśla, gdzie tworzyło lasy z brzozą i bukiem. 20 stan.: zwykle tworzy niewielkie laski grądowe na zboczach dolin potoków: ostrowskiego, pikulickiego, grochowskiego i prałkowskiego oraz ich dopływów, porasta równieŜ zbocza i dna wąwozów. Rzadziej obsiewa się na cmentarzach, miedzach, skarpach i przydroŜach. Apofit leśny.
129. Corylus avellana L. – leszczyna pospolita (orzech laskowy). Podawana
z Przemyśla i okolic przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1878, 1881)
jako gatunek pospolity w przerzedzonych lasach i zaroślach. 14 stan.: przewaŜnie
na skrajach lasów grądowych i w zaroślach z klasy Rhamno-Prunetea, rzadziej
w podszyciu zbiorowisk leśnych oraz w zuboŜałych płatach Peucedano-Coryletum.
Rzadko obsiewa się przy ogrodzeniach cmentarzy i w zaniedbanych ogrodach.
Apofit leśny i zaroślowy.
JUGLANDACEAE
130. *Juglans regia L. – orzech włoski. Gatunek sadzony w ogrodach, często
obsiewa się samorzutnie na nieuŜytkach, skarpach, cmentarzach i przydroŜach. 14
stan. zwykle pojedynczo, w pobliŜu ogrodów, ogródków działkowych oraz śmietnisk. Ergazjofigofit południowoeuropejsko-zachodnio- i środkowoazjatycki.
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ULMACEAE
131. Ulmus laevis PALLAS – wiąz szypułkowy (limak). U B. Kotuli (1878, 1881)
dość rzadki, wymieniony z bliŜej nieokreślonego miejsca na Zasaniu. 7 stan.: Li, ul.
Lipowicka, nad dopływem potoku ostrowskiego; Ku, ul. M. Wołodyjowskiego,
zalesione zbocze doliny kolejnego dopływu potoku ostrowskiego; między Uj a Os,
ul. M.Wołodyjowskiego, zbiorowiska łęgowe wzdłuŜ potoku ostrowskiego; PdW,
ul. S. Augusta, zalesiony, wilgotny wylot wąwozu; Cmentarz Zasański, podnóŜe
skarpy na skraju cmentarza; Park Zasański, w grądzie niskim Tilio-Carpinetum
stachyetosum silvaticae; Park Zamkowy, północne zbocze wzgórza zamkowego.
132. Ulmus minor MILL. EMEND. RICHENES (U. minor MILL., U. campestris
L. EMEND. HUDS., U. campestris AUCT. NON L., U. foliacea GILIB., U. carpinifolia
GLED., U. carpinifolia RUPPIUS EX SUCKOW) – wiąz pospolity (w. polny). Wymieniony przez B. Kotulę (1878, 1881) jako U. campestris L. oraz U. campestris α
scabra NEIRL. Według tegoŜ autora omawiany gatunek był częsty w lasach okolic
Przemyśla. 5 stan.: Li, ul. M.Wołodyjowskiego, grąd na zboczu doliny potoku oraz
obok na skraju suchych zarośli z klasy Rhamno-Prunetea; WiG, ul. B.Chrobrego,
zbocze zburzonego fortu; WyG, ul. Przemysława, ocienione, zaśmiecone zbocze;
Park Zamkowy, zarośla z klasy Rhamno-Prunetea. Apofit leśny.
U. minor var. suberosa REHD. – podany przez B. Kotulę (1881) jako U. Campestris L. γ suberosa. występujący często w suchych zaroślach. 3 stan.: PdW, ul.
Przemyska, suche zbocze wąwozu; WiG, ul. B. Chrobrego, zarośla PeucedanoCoryletum w rezerwacie „Winna Góra”; WyG, ul. Piasta Kołodzieja, suche zbocze
pod Kopcem Tatarskim.
133. Ulmus glabra HUDS. (U. scabra Mill., U. montana WITH.) – wiąz górski
(w. szorstki, brzost). 1 stan.: KrW, ul. L.Pasteura, grąd na zboczu wzniesienia. Nie
podawany dotąd z Przemyśla.
MORACEAE
134. *Morus alba L. – morwa biała. Wymieniona z Przemyśla przez B. Kotulę
(1881) jako gatunek sadzony koło dróg i w ogrodach, podana równie z przez J. Pióreckiego (1989). 4 stan.: Park Zamkowy; Bakończyce, park byłego Technikum Rolniczo-Łąkarskiego; cmentarz na Zasaniu; ul. WybrzeŜe T. Kościuszki, zieleniec.
CANNABACEAE
135. Humulus lupulus L. – chmiel zwyczajny. Wymieniony z Przemyśla przez
E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1878, 1881) częsty w łozinach i wilgotnych zaroślach. 12 stan.: zwykle we fragmentach zbiorowisk łęgowych i wiklinach nadrzecznych w dolinach większych rzek – Sanu i Wiaru. Tworzy wraz z
innymi pnączami charakterystyczny gąszcz, sam jednak rośnie nielicznie.
136. *Cannabis sativa L. – konopie siewne. Gatunek podawany z okolic Przemyśla przez B. Kotulę (1881) jako roślina uprawna. Odnalazłam ją zdziczałą na 2
stan.: BuW, ul. Krakowska, skraj podwórka; Gar, ul. S. Reymonta, pod płotem. Na
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kaŜdym ze stanowisk odnaleziono po 2 okazy. Ergazjofigofit, omyłkowo umieszczony na liście archeofitów (Zając 1979).
URTICACEAE
137. Urtica urens L. – pokrzywa Ŝegawka. Podana przez E. Turczyńskiego
(1872) oraz B. Kotulę (1881) jako częsta po okolicznych wsiach. 6 stan.: Wi, ul.
Wąska, skraj podwórka; Ku, ul. Łętowska, zaśmiecony placyk; PdB, ul. Łozowa,
zaśmiecone wysypisko ziemi ogrodowej; Kuc, ul. OkręŜna, ocienione, pokryte gruzem zbocze terasy Wiaru; StM, ul. Klasztorna, zachwaszczona grządka warzywna;
PdW, ul. 3 Maja, pobocze drogi. Na kaŜdym ze stanowisk nielicznie, zwykle w charakterze domieszki w zespole Urtico-Malvetum. Archeofit śródziemnomorski.
138. Urtica dioica L. – pokrzywa zwyczajna. Wymieniona z Przemyśla przez
E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) pospolita w tym rejonie. 276
stan.: obecnie w większości na siedliskach synantropijnych. Masowo na śmietniskach, zsypiskach ziemi próchnicznej, gruzowiskach, mniej licznie w obrębie
torowisk kolejowych, w łęgach i zaroślach nadrzecznych, rzadko w uprawach okopowych i zboŜowych. Najczęściej w zespołach: Leonuro-Arctietum tomentosi, Chenopodio-Rumicetum obtusifolii, Sambucetum ebuli, Helianthetum tuberosi, Chaerophylletum aromatici, Rudbeckio-Solidaginetum. Apofit łęgowy.
AMARANTHACEAE
139. Amaranthus retroflexus L. – szarłat szorstki. B. Kotula (1881) informuje
o częstym występowaniu tego gatunku w okolicach Przemyśla – na przydroŜach,
Ŝwirowiskach, rzadziej na polach ornych i na zrębach. 51 stan.: najczęściej w obrębie torowisk kolejowych, na śmietniskach, zwałach ziemi, gruzowiskach, nasypach
dróg, rzadziej w uprawach okopowych, sporadycznie wśród zbóŜ. Najczęściej notowany w zespołach: Chenopodietum ruderale i Galinsogo-Setarietum. Epekofit
północnoamerykański, według A. Freya (1974) na ziemiach polskich po raz pierwszy notowany w 1814 r. (za Thellungiem 1914).
140. Amaranthus chlorostachys WILLD. – szarłat prosty (sz. zielony). Podany
przez Łuczycką (1977) z Bakończyc – kilka okazów między torami w pobliŜu
rampy przeładunkowej. Nie stwierdziłam go na tym stanowisku, odnalazłam natomiast tę roślinę przy torach kolejowych w centralnej części miasta: stacja kolejowa
Główna, między torami – kilka okazów. Epekofit południowoamerykański.
141. Amaranthus albus L. – szarłat biały. Po raz pierwszy wymieniony z okolic Przemyśla przez A. Łuczycką (1977) – tereny kolejowe Medyki i śurawicy.
4 stan.: stacja kolejowa Główna, zniwelowany gruzowiskowy plac; Wi, ul. Wąska,
skraj podwórka; Ba, ul. J. Jasińskiego, torowisko przy lokomotywowni; Bu, ul.
Buszkowicka, zwałowisko ziemi na obrzeŜu ogródków działkowych. Pojedynczo
na kaŜdym ze stanowisk. Epekofit południowoamerykański. W Polsce notowany
od 1907 r. (Trzebiński 1930).
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142. Amaranthus lividus L. – szarłat siny. Podawany z terenu Przemyśla przez
E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881): „Zasanie, Pikulice, Przemyśl”.
W czasie ostatnich badań nie odnaleziony. Epekofit mediterrański.
PORTULACACEAE
143. Portulaca oleracea L. – portulaka pospolita. Gatunek wymieniony z Przemyśla przez A. Łuczycką (1977) z terenów kolejowych Bakończyc. Odnaleziony
przeze mnie tylko na 1 stan.: Ba, ul. śołnierzy I Armii Wojska Polskiego, na skraju
poletka doświadczalne byłego Technikum Rolniczo-Łąkarskiego, prawdopodobnie
zdziczały z hodowli. Ergazjofigofit azjatycki.
POLYGONACEAE
144. Rumex conglomeratus MURRAY – szczaw skupiony. B. Kotula (1881) podaje go z okolic Przemyśla jako gatunek częsty w wilgotnych miejscach (bagna, kałuŜe, rowy, Ŝwirowiska). 2 stan.: Zn, ul. Kupały, zaśmiecona pryzma ziemi koło baraku; Kra, ul. Armii Krajowej, stare wysypisko ziemi ogrodowej. Apofit nadwodny.
145. Rumex hydrolapathum HUDS. – szczaw lancetowaty. Według B. Kotuli
(1878, 1881) bardzo rzadki – w podmokłych lasach (w dolinie Sanu poniŜej Przemyśla). 11 stan.: łęgi (Salici-Populetum) i zarośla wiklinowe (Salicetum triandroviminalis) nad Sanem i Wiarem.
146. Rumex obtusifolius L. (R. silvestris WALLR.) – szczaw tępolistny. Za
czasów B. Kotuli (1878, 1881) gatunek częsty w wilgotnych lasach i zaroślach.
57 stan.: na podwórkach, śmietnikach, przydroŜach, w obrębie torowisk kolejowych, gdzie najczęściej buduje zespół Chenopodio-Rumicetum obtusifolii, rzadziej
wśród upraw; ponadto w lasach (Tilio-Carpinetum, Salici-Populetum) i zaroślach
(Salicetum triandro-viminalis). Apofit leśny i zaroślowy.
147. Rumex crispus L. – szczaw kędzierzawy. Według B. Kotuli (1881) gatunek częsty na łąkach, w rowach, przy drogach, w zaroślach i na Ŝwirowiskach.
39 stan.: podwórka, śmietniska, tereny kolejowe, przydroŜa (zbior. SenecioniTussilaginetum, Chenopodietum ruderale, Carduetum acanthoidis, LeonuroArctietum tomentosi), łąki (Arrhenatheretum medioeuropaeum), rzadziej w uprawach. Apofit nieleśnych siedlisk wilgotnych.
148. Rumex sanguineus L. – szczaw gajowy. Podawany przez B. Kotulę
(1878, 1881) jako R. nemorosus SCHRAD.: „dąbrowa pod śurawicą, las nad lewym
dopływem potoku prałkowickiego”. Odnaleziony przeze mnie na 1 stan.: WyG, ul.
S. Roweckiego-Grota, wilgotne, zacienione zwałowisko gliny. Apofit leśny.
149. Rumex acetosella L. – szczaw polny. Po raz pierwszy wymieniony z Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), opisany przez B. Kotulę (1881) z suchych
lasów, zboczy, ugorów, zrębów, dróg. 11 stan.: suche, słoneczne zbocza (zbior.
z klasy Festuco-Brometea), ugory, ścierniska, torowiska kolejowe (zbior. AphanoMatricarietum, Agropyretum repentis). Apofit zbiorowisk murawowych.
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150. Rumex acetosa L. – szczaw zwyczajny. Podany przez B. Kotulę (1881)
jako gatunek nader pospolity w okolicy Przemyśla na łąkach, w przerzedzonych
lasach, w zaroślach, na zboczach, rzadszy przy drogach. 22 stan.: łąki z rzędu Arrhenatheretalia, tereny kolejowe, trawniki, cmentarze (Agropyretum repentis, Leonuro-Arctietum tomentosi). Apofit łąkowy.
151. Rumex confertus WILLD. – szczaw omszony. Nie podawany dotąd z Przemyśla. 24 stan.: najczęściej na terenach kolejowych, zwałowiskach gliny, w rowach
(zbior. Polygono-Bidentetum, Junco-Menthetum longifoliae, Erigeronto-Lactucetum, Impatienti-Convolvuletum), rzadziej na łąkach ze związku Calthion. Epekofit? wschodnioeuropejski.
152. Fallopia convolvulus (L.) Á. LöVE {Bilderdykia convolvulus (L.) DUPolygonum convolvulus L.} – rdestówka (rdest) powojowata. Po raz
pierwszy notowana z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula
(1881) podaje ją jako gatunek częsty na polach ornych, przy drogach i na Ŝwirowiskach. 55 stan.: pola uprawne, ogrody, nasypy dróg, przydroŜa, tereny kolejowe,
zwały gliny, śmietniska, zarośla; najczęściej w zespołach: Vicietum tetraspermae,
Echinochloo-Setarietum, Sisymbrietum sophiae. Archeofit o nieustalonym pochodzeniu.
MORT.,

153. Fallopia dumetorum (L.) HOLUB {Polygonum dumetorum L., Bilderdykia dumetorum (L.) DUMORT} – rdestówka (rdest) zaroślowa. B. Kotula (1878,
1881) podaje ją z kilku stanowisk: „w jarze koło Bud, krzaki koło drogi pod
Wzniesieniem, łozina nad Sanem powyŜej Przemyśla”. Potwierdzona na ostatnich
dwóch stanowiskach. 5 stan.: Pra, ul. Sanocka, zarośla na terenie starorzecza Sanu
oraz zarośla na brzegu Sanu; Os, ul. Węgierska, zarośla nad Sanem; Pra, ul. R.
Rosłońskiego, zarośla przy ujęciu wody; BuM, ul. Daleka, zaśmiecone zbocze na
terenie ogródków działkowych. Apofit lasów łęgowych.
154. Reynoutria japonica HOUTT. (Polygonum cuspidatum SIEBOLD & ZUCC.)
– rdestowiec (rdest) ostrokończysty. Nie podawany wcześniej z Przemyśla. 8 stan.:
StM, ul. Królowej Jadwigi, gliniaste, zaśmiecone zbocze na skraju Parku Zamkowego; Ol, ul. Lwowska, wilgotny plac przy obmurowaniu mostu: Bu, ul. Buszkowicka, zarośla na brzegu Sanu; Ba, ul. J. Jasińskiego, zaśmiecony skwerek przy
ogrodzeniu zakładu remontowego; Os, ul. M.Bielskiego, zbocze nad szosą; StM,
ul. J. Słowackiego, zaśmiecona skarpa pod starą kamienicą; Ba, ul. L. Leszczyńskiego, ocieniony plac przy szpitalu; WiG ul. E. Plater, ocienione przydroŜe. Buduje zespół Polygonetum cuspidati. Hemiagriofit wschodnioazjatycki, w obrębie
miasta utrzymuje się na siedliskach antropogenicznych, ponadto występuje wzdłuŜ
rzek na siedliskach półnaturalnych.
155. Polygonum bistorta L. (Bistorta officinalis DELARBRE, B. major GRAY)
– rdest węŜownik. Według B. Kotuli (1881) „częsty po podmokłych łąkach i w za-
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pustach”1. Obecnie rzadko, głównie na okresowo wilgotnych łąkach Cirsio-Polygonetum – 6 stan.: Ol, ul. Lwowska, wilgotna łąka; Kr, wilgotna łąka; Kra, ul. Krakowska, mokra łąka; BuW, ul. Krakowska, nad rowem; WiG, ul. Astronautów,
wilgotne dno wąwozu; Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, mokra łąka.
156. Polygonum amphibium L. – rdest ziemnowodny. Wymieniony przez
E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula (1881) podaje go jako dwa podgatunki: α aquaticum – rzadko w kałuŜach: pod Długimi Łozami (obecnie łąki Długołaza), między
Bakończycami a Krównikami, rowy kolejowe pod Bakończycami; β terrestre –
ogólnie wymienia go jako częsty na mokrych łąkach, w wysychających moczarach,
w zboŜu). Obecnie rzadko na wilgotnych łąkach Cirsio-Polygonetum. 5 stan.: Ol,
ul. Lwowska, wilgotna łąka; Kr, wilgotna łąka; śu, ul. Krakowska, łąka przy stawie
rybnym; BuW, ul. Monte Cassino, zniwelowany plac pod budowę. Apofit nadwodny.
157. Polygonum persicaria L. – rdest plamisty. B. Kotula 1881 opisał go w 3
podgatunkach: P. persicaria α densiflorum NEILR. – pospolicie, β laxiflorum
NEILR. – las lipowicki i Ŝurawicki, zapust nad ostrowskim potokiem, γ angustifolium NEILR. – kałuŜa między Bakończycami a Krównikami. Aktualnie bardzo często, głównie na siedliskach synantropijnych – 73 stan.: na podwórkach, przydroŜach, w rowach, na śmietniskach, w uprawach, na terenach kolejowych, zwałach gliny i starych rabatkach; najczęściej w zespołach: Vicietum tetraspermae,
Erigeronto-Lactucetum, Urtico-Malvetum, Sisymbrietum sophiae, Chenopodietum
ruderale. Apofit nadwodny.
158. Polygonum lapathifolium L. subsp. pallidum (WITH.) FR. (P. tomentosum SCHRANK) – rdest szczawiolistny gruczołowaty. B. Kotula (1881) podaje
P. lapathifolium L. jako częsty w wilgotnych miejscach; prawdopodobnie pod tą
nazwą zawarł wszystkie 3 podgatunki. 35 stan.: na młakach, w rowach, na przydroŜach, polach uprawnych, świeŜych zwałach gliny (zespoły: Polygono-Bidentetum,
Galinsogo-Setarietum, Senecioni-Tussilaginetum, Chenopodietum ruderale). Apofit
nadwodny.
159. Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium (P. nodosum PERS.) –
rdest szczawiolistny typowy (r. kolankowy). 6 stan., zarówno na siedliskach synantropijnych, jak i naturalych i półnaturalnych.: stacja kolejowa Główna, gruzowisko
między torami; BuW, ul. Krakowska, zaniedbany naroŜnik ogródka; Pop, ul.
3 Maja, pobocze drogi; Pra, ul. Sanocka, teren starorzecza Sanu; Bu, ul. Cegielniana,
kartoflisko; Os, ul. Węgierska, zarośla na brzegu Sanu. Apofit nadwodny.
160. Polygonum lapathifolium L. subsp. brittingeri (OPIZ) RECH. F. (P. brittingeri OPIZ) – rdest szczawiolistny Brittingera. 10 stan., na siedliskach synantro1
Zapusty są to dobrze rozwinięte zarośla lub zadrzewienia pochodzenia spontanicznego, naturalnego, czyli z samosiewu i/lub wegetatywnego rozrostu drzew i krzewów, powstałe na powierzchni otwartej.
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pijnych, oraz naturalych i półnaturalnych: BuM, ul. Owocowa, kartoflisko; BuW,
ul. Krakowska, kartoflisko; stacja kolejowa Główna, międzytorze, Kuc, ul. OkręŜna, nad brzegiem Wiaru; Gł, ul. M. Bielskiego, zbocze gliniastego nasypu drogi;
stacja kolejowa Bakończyce, pobocze rampy przeładunkowej; Le, ul. J. Mogilnickiego, stara pryzma gliny nad Wiarem, Kr, ul. Ofiar Katynia, pobocze drogi; Os, ul.
Węgierska, zarośla na brzegu Sanu; Bu, ul. Buszkowicka, zarośla na brzegu Sanu.
Apofit nadwodny.
161. Polygonum hydropiper L. – rdest ostrogorzki. Wymieniony z okolicy
Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) gat. pospolity
w rowach, na ścierniskach. 33 stan.: w rowach, na polach uprawnych, świeŜych
zwałowiskach gliny, śmietniskach, przypłociach, brzegach wód; najczęściej w zbior.
Oxalido-Chenopodietum polyspermi, Sisymbrietum sophiae, Senecioni-Tussilaginetum, Tanaceto-Artemisietum, Salicetum triandro-viminalis. Apofit nadwodny.
162. Polygonum mite SCHRANK – rdest łagodny (r. wielkokwiatowy). Nie podawany wcześniej z terenu Przemyśla. 11 stan.: w rowach, na rozlewiskach potoków, na grządkach warzywnych, poboczach dróg, przy murach (zbior. Phalaridetum arundinaceae, Polygono-Bidentetum, Galinsogo-Setarietum, Asplenietum trichomano-rutae murariae). Apofit nadwodny.
163. Polygonum minus HUDS. – rdest mniejszy. Nie notowany dotąd z Przemyśla. 13 stan.: zwykle w uprawach zboŜowych (zespoły: Vicietum tetraspermae,
Aphano-Matricarietum, Galinsogo-Setarietum), sporadycznie na terenach ruderalnych w zespole Sisymbrietum sophiae. Apofit nadwodny.
164. Polygonum aviculare L. – rdest ptasi. E. Turczyński 1872 wymienia go
ogólnie z okolicy Przemyśla. Za czasów B. Kotuli (1881) gatunek bardzo pospolity
przy drogach, na polach ornych i Ŝwirowiskach. Obecnie równieŜ pospolity na terenie całego miasta – 205 stan.: miejsca intensywnie wydeptywane, tereny kolejowe,
zwały gliny, pola uprawne, zniwelowane place, trawniki, śmietniska, podwórka.
Najczęściej zanotowany w zbior. Lolio-Potentilletum anserinae, Lolio-Plantaginetum, Sagino-Bryetum, Puccinellietum distantis, Vicietum tetraspermae, Sisymbrietum sophiae, Chenopodietum ruderale. Apofit o nieustalonym pochodzeniu.
165. *Fagopyrum sagittatum GILIB. (F. esculentum MOENCH). – gryka zwyczajna. B. Kotula (1881) podaje grykę z okolic Przemyśla pod nazwą Polygonum
fagopyrum L. jako gatunek dość często uprawiany. 3 stan.: Ku, ul. Łętowska,
w uprawie Ŝyta; Os, ul. Radosna, ściernisko po Ŝycie; PdB, ul. W. Pola, torowisko
kolejowe o nawierzchni z tłucznia. Ergazjofigofit środkowoazjatycki.
166. *Fagopyrum tataricum (L.) GAERTN. – gryka tatarka (tatarka). Nie podawana wcześniej z Przemyśla. 1 stan.: Le, ul. J. Jasińskiego, rampa przeładunkowa przy zakładach zboŜowych. Ergazjofigofit środkowoazjatycki.
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HYPERICACEAE
167. Hypericum humifusum L. – dziurawiec rozesłany. Podany przez B. Kotulę (1881) ze ścierniska na zachód od śurawicy. Nie odnaleziony w granicach
miasta Przemyśla.
168. Hypericum perforatum L. – dziurawiec zwyczajny. Wymieniony z okolicy Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) „nader
pospolity po suchych stokach i łąkach (…), koło dróg, na ugorach i Ŝwirach”. 16
stan.: miedze, brzegi zarośli pól, suche łąki, zwały gliny, zwykle w zespołach: Trifoli-Agrimonietum, Arrhenatheretum medioeuropaeum, Senecioni-Tussilaginetum,
Tanaceto-Artemisietum. Apofit muraw kserotermicznych i piaszczyskowych.
169. Hypericum tetrapterum FR. (H. acutum MOENCH ) – dziurawiec skrzydełkowaty. Za czasów B. Kotuli (1881) gatunek bardzo częsty na mokrych łąkach,
moczarach, bagnach, podmokłych lasach i zaroślach. 11 stan.: rowy, mokradła, wilgotne zagłębienia terenu (Junco-Molinietum longifoliae, Eupatorietum cannabini).
170. Hypericum maculatum CRANTZ – dziurawiec czteroboczny (d. czterograniasty). Podany przez B. Kotulę (1881) pod nazwą H. quadrangulum L. jako
bardzo pospolity na leśnych łąkach i wilgotnych lasach. 2 stan.: Li, ul. Armii Krajowej, zarośla na skraju Parku Zasańskiego; Li, ul. J. Wysockiego, polanka śródleśna.
171. Hypericum montanum L. – dziurawiec skąpolistny. Odnaleziony przez
B. Kotulę (1878, 1881) „w zapuście nad górnym biegiem potoku ostrowskiego,
w zapuście na północny zachód od Lipowicy”. Później nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenie Przemyśla.
172. Hypericum hirsutum L. – dziurawiec kosmaty. Wymieniony przez
E. Turczyńskiego (1872); B. Kotula (1878, 1881) podaje go jako pospolity na pogórzu w lasach, zapustach i na zrębach. Odnalazłam go na 3 stan.: Krz, ul. Sanocka,
skraj sadzonego lasu sosnowego w północno-zachodniej części Parku Zamkowego;
Li, Park Zasański, w lesie grabowym; Li, ul. J. Wysockiego, w grądzie za budynkiem byłego szpitala.
CISTACEAE
173. Helianthemum nummullarium (L.) MILL. subsp. obscurum (ČELAK.)
HOLUB {H. chamaecistus MILL., H. ovatum (VIV.) DUNAL, H. chamaecistus
MILL. subsp. ovatum (VIV.) SCHINZ & THELL.} – posłonek kutnerowaty pospolity.
Zanotowany w okolicy Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), podany przez
B. Kotulę (1881) jako H. vulgare GÄRTN. – „pospolite po suchych stokach i łąkach, w zapustach, przetrzebionych lasach, na Ŝwirach”. Odnaleziony przeze mnie
na 4 stan.: Os, ul. Łętowska, zbocze fortu „Ostrów”; KrM, ul. Pawia, suche, słoneczne zbocze; Zi, suche wzgórza i wapienne zbocza jaru; WyG, Kopiec Tatarski,
suche, słoneczne zbocza.
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VIOLACEAE
174. Viola arvensis MURRAY – fiołek polny. Nie wymieniany przez dawnych
autorów, obecnie dość częsty – 28 stan.: uprawy zboŜowe (zespoły: AphanoMatricarietum, Vicietum tetraspermae), rzadziej okopowe (Galinsogo-Setarietum,
Echinochloo-Setarietum), zwały gliny, sporadycznie tereny kolejowe (ErigerontoLactucetum). Archeofit o nieustalonym pochodzeniu.
175. Viola tricolor L. S. STR. – fiołek trójbarwny. Wymieniony z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula (1881) podaje go jako bardzo
pospolity w lasach liściastych i zapustach, rzadszy po suchych stokach. 5 stan.:
WiG, ul. B. Chrobrego, rezerwat „Winna Góra”, suche, słoneczne zbocze; BuW,
ul. Monte Cassino, w uprawie koniczyny; BuM, ul. J. III Sobieskiego, zbocze wąwozu; Gar, ul. Wybrz. Prez. T.W. Wilsona, zbocze nasypu nadrzecznego wału
ochronnego; KrM, ugór. Według A. Zająca (1979) gatunek omyłkowo zaliczony
do archeofitów, gdyŜ występuje często w naturalnych siedliskach i wydaje się być
apofitem murawowym.
176. Viola mirabilis L. – fiołek przedziwny. Podawany przez B. Kotulę (1878,
1881) jako częsty w lasach liściastych i zapustach, rzadszy na suchych stokach,
wymieniony m.in. z zarośli i brzeziny pod Kruhelem Małym, lasu ostrowskiego
i lipowickiego, dębiny śurawickiej i zarośli nad górnym biegiem potoku ostrowskiego. Nie odnaleziony przeze mnie.
177. Viola rupestris F. W. SCHMIDT – fiołek skalny. Nie podawany dotąd
z Przemyśla, odnaleziony przeze mnie na 1 stan.: Kopiec Tatarski, trawiasta murawa na suchym, słonecznym zboczu.
178. Viola reichenbachiana JORD. EX BOREAU (V. silvestris Rchb.) – fiołek
leśny. U B. Kotuli (1878, 1881) V. silvestris KITAIB. α micrantha DÖLL. i V. silvestris ß macrantha DÖLL.; obie formy pospolite w okolicach Przemyśla „w gajach,
nad brzegiem lasów, w zapustach”. Obecnie rzadko w granicach miasta, odnaleziony w obrębie zespołu Tilio-Carpinetum na 5 stan.: Kra, ul. Armii Krajowej, las
przy północnej granicy miasta; Park Zasański, las grądowy; WiG, ul. Graniczna,
zalesione zbocze wąwozu; PdW, ul. St. Augusta, lasek przy poaustriackim ujęciu
wody; Park Zamkowy, cienisty las grądowy.
179. Viola canina L. (V. canina RCHB.) – fiołek psi. B. Kotula (1878, 1881)
podaje go jako V. canina α longifolia NEILR. – częsty w lasach i zaroślach oraz
jako V. canina ß brevifolia NEILR. – bardzo pospolity po mszystych stokach i
wrzosowiskach, niezbyt suchych łąkach, w zaroślach i zapustach, w przerzedzonych lasach i na ugorach. Na terenie Przemyśla odnalazłam go na 3 stan.: Li, ul. J.
Wysockiego, zarośla na skraju lasu; WiG, ul. Graniczna, zbocze wąwozu; Ku, ul.
M. Wołodyjowskiego, skraj zarośli.
180. Viola stagnina KIT. – fiołek mokradłowy. U B. Kotuli (1881) V. persicifolia ROTH. α stagnina NEILR. – „(…) nader rzadka – po łąkach podmokłych
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(łąka na północ od Długich Łóz)”. Obecnie gatunek równieŜ bardzo rzadki, odnalazłam go na wilgotnej łące w okolicy wymienionej przez B. Kotulę – obecnie dzielnica Krówniki oraz Prze, ul. Piaskowa, równieŜ na wilgotnej łące w pobliŜu miejskiej oczyszczalni ścieków. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
181. Viola hirta L. – fiołek kosmaty. Podawany przez B. Kotulę (1881) pod
nazwą V. hirta L. α pratensis NEILR. jako pospolity na suchych stokach, łąkach,
zaroślach i przerzedzonych lasach. 3 stan.: WiG, ul. B. Chrobrego, słoneczne zbocze fortu „Winna Góra”; PdW, ul. E. Plater, suche, słoneczne zbocze nad torami
kolejowymi; Os, słoneczne zbocze fortu „Ostrów”.
182. Viola odorata L. – fiołek wonny (f. pachnący). Wymieniony przez
B. Kotulę (1878, 1881) jako V. odorata L. α obtusifolia NEILR. z zarośli wierzbowych i lasków topolowych oraz zarośniętych krzewami miedz: Wilcze, miedze na
Winnej Górze, Prałkowce (łoziny nad Sanem). 6 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, zarośla na wzgórzu; BuM, ul. Jana III Sobieskiego, cieniste zbocze nasypu
drogi; ul. 22 Stycznia, zaniedbany skwerek przy murze kościelnym; Gar, Wybrz.
Prez. T.W. Wilsona, zbocze nadrzecznego wału ochronnego; WiG, ul. E. Plater,
obrzeŜe torowiska kolejowego; Kos, ul. Z.Krasińskiego, zbocze nasypu wiaduktu
kolejowego. Apofit leśny?
CUCURBITACEAE
183. Bryonia alba L. – przestęp biały. Podany przez B. Kotulę (1881) jako
rzadki w okolicach Przemyśla, wymieniony m.in. z Prałkowiec. Zanotowany przez
A. Łuczycką (1977) w Medyce na poboczu torów kolejowych. Nie odnaleziony
przeze mnie na terenie Przemyśla. Archeofit? mediterrańsko-południowo-zachodnioazjatycki.
184. Bryonia dioica JACQ. – przestęp dwupienny. Zanotowany przez B. Kotulę
(1881) jako rzadki w okolicy Przemyśla; autor ten wymienia najbliŜsze stanowisko
tego gatunku z Prałkowiec. Podany z terenu Przemyśla przez K. Karczmarza
i J. Pióreckiego (1977). Przeze mnie nie odnaleziony. Ergazjofigofit submediterrańsko-subatlantycki.
185. Echinocystis lobata (F. MICHX.) TORR. & A. GRAY – kolczurka klapowana. Gatunek stosunkowo nowy we florze Przemyśla, zanotowany na 7 stan.:
PdB, odgałęzienie ul. Zielonej, ocienione zbocze terasy Sanu; Bu, ul. Buszkowicka,
ocienione śmietnisko nad potokiem; Li, ul. W. Łokietka, przypłocie; WiG, ul.
B. Chrobrego, ocieniony skraj ogródka; Bu, ul. Buszkowicka, nad Sanem; Neh, ul.
Obozowa, przypłocie; Pra, ul. Sanocka, łoziny na zabagnionej terasie nadrzecznej.
Hemiagriofit północnoamerykański.
BRASSICACEAE
186. Dentaria glandulosa WALDST. & KIT. – Ŝywiec gruczołowaty. B. Kotula
(1878, 1881) nie precyzuje lokalizacji stanowisk tego gatunku z terenu Przemyśla,
podaje, Ŝe jest „na podgórzu bardzo częsty, a miejscami nader liczny w lasach i bo-
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rach zacienionych”. S. Batko (1934) podaje, Ŝe jest to gatunek bliŜej Przemyśla
rzadki. Obecnie odnalazłam go na 1 stan.: Li, ul. J. Wysockiego, las grądowy TilioCarpinetum przy północnej granicy miasta za budynkiem byłego szpitala. Gatunek
górski, reglowy.
187. Dentaria bulbifera L. – Ŝywiec cebulkowy (Ŝ. bulwkowaty). Podobnie,
jak w przypadku D. glandulosa, B. Kotula (1878) nie podaje lokalizacji tego gatunku, wymienia go jako pospolity miejscami, szczególnie w suchych lasach.
1 stan.: Park Zamkowy, w grądzie Tilio-Carpinetum w zachodniej części Parku.
188. Alliaria petiolata (M. BIEB.) CAVARA & GRANDE (A. officinalis ANDRZ.)
– czosnaczek pospolity. Według B. Kotuli (1881) gatunek częsty w okolicy Przemyśla „w gajach, nad potokami leśnymi, w zapustach”. Odnaleziony przeze mnie
na 15 stan: lasy (Tilio-Carpinetum), cieniste zarośla głównie nad potokami (Salicetum triandro-viminalis), zacienione przypłocia, śmietniska (Polygonetum cuspidati, Impatienti-Convolvuletum, Alliario-Chaerophylletum). Apofit leśny.
189. Sisymbrium strictissimum L. – stulisz sztywny. Podany przez B. Kotulę
(1881) jako bardzo rzadki, prawdopodobnie zdziczały: „koło płotów ogrodowych
na Podzamczu w Przemyślu”. Później potwierdzony w okolicy Przemyśla przez
S. Batkę z doliny Sanu (1934, 1938), miejscami odnaleziony przez niego dość licznie (łoziny nad Sanem naprzeciw Bolestraszyc). Nie zanotowałam go na terenie
Przemyśla. Apofit? łęgowy.
190. Sisymbrium officinale (L.) SCOP. – stulisz lekarski. Wymieniony po raz
pierwszy przez E. Turczyńskiego (1872), następnie przez B. Kotulę jako gatunek
dość częsty – „grobla kolejowa od Przemyśla po Hureczko, trakt jarosławski na
północ od Zasania, droga wojskowa od Zasania po Lipowicę, droga wojskowa pod
Wzniesieniem, Przemyśl, quai nad Sanem powyŜej Przemyśla”. 101 stan.: najczęściej przydroŜa, podwórka, trawniki, śmietniki, zwały gliny, place budów, tereny
kolejowe (Lolio-Plantaginetum, Sisymbrietum sophiae, Urtico-Malvetum, Chenopodietum ruderale), rzadziej w uprawach zboŜowych i okopowych. Archeofit śródziemnomorski.
191. Sisymbrium loeselii L. – stulisz Loesela. W okolicach Przemyśla po raz
pierwszy zanotowany przez A. Łuczycką (1977) z terenów kolejowych w Medyce
i śurawicy, nie podawany z terenu miasta. 11 stan: tereny kolejowe, place budów,
przypłocia, zaniedbane skwery i klomby, najczęściej w zespołach: Sisymbrietum
sophiae, Urtico-Malvetum i Chenopodietum ruderale. Epekofit irano-turański.
192. Sisymbrium altissimum L. – stulisz pannoński (s. szczotkowaty). Po raz
pierwszy podany z Przemyśla przez K. Karczmarza i J. Pióreckiego (1977) oraz
z najbliŜszych okolic (Medyka) przez A. Łuczycką (1977). 9 stan.: wydaje się skupiać w obrębie terenów kolejowych w zespole Sisymbrietum sophiae – stacja kolejowa Główna, zniwelowany plac gruzowiskowy; zaśmiecone gruzowisko przy
budynku nastawni; zniwelowany plac gruzowiskowy przy torowisku; między to-
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rami; plac gliniasto-piaszczysty z okruchami ŜuŜlu i Ŝeliwa; Gar, ul. S. Czarnieckiego, gruzowisko przytorowiskowe oraz ul. Wybrz. Prez. T.W. Wilsona, zniwelowany plac między ogrodzeniem stadionu a wałem ochronnym Sanu; Rog, ul.
Wybrz. Marsz. F. Focha, zniwelowany plac nad brzegiem Sanu naprzeciw rzeźni.
Epekofit irano-turański.
193. Descurainia sophia (L.) WEBB EX PRANTL {(D. sophia (L.) WEBB} –
stulicha psia. Gatunek znany w Przemyślu od czasów E. Turczyńskiego (1872),
B. Kotula (1881) podaje go jako Sisymbrium sophia L. wymieniając ogólnie z okolic Przemyśla jako gatunek częsty m.in. przy drogach, na wietrzejących murach, na
polach uprawnych, zrębach i w zapustach. 49 stan.: tereny kolejowe, place budów,
gruzowiska, zwały gliny i Ŝwiru, pobocza i świeŜe nasypy dróg, zaniedbane rabatki
i skwery oraz śmietniska. Buduje zespół Sisymbrietum sophiae, często występuje
równieŜ w Erigeronto-Lactucetum, Leonuro-Arctietum tomentosi i w zbiorowisku
z Malva sylvestris. Archeofit irano-turański.
194. Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH. – rzodkiewnik pospolity. Za czasów
B. Kotuli (1881) gatunek częsty na polach uprawnych, rzadszy po suchych stokach
w pobliŜu pól. Obecnie bardzo rzadki – 4 stan.: Ku, ul. Łętowska, w uprawie Ŝyta;
BuW, ul. Krakowska, ściernisko po pszenicy, Bu, ściernisko po pszenicy; WiG, ul.
Astronautów, ściernisko po pszenicy. Apofit murawowy?
195. Bunias orientalis L. – rukiewnik wschodni. B. Kotula (1881) opisuje go
jako rzadki w okolicach Przemyśla, lecz miejscami bardzo liczny po nasypach,
pastwiskach i drogach – płoty na Wilczu, grobla kolejowa od Przemyśla po Wiar,
trakt jarosławski powyŜej Zasania, pastwisko w dąbrowie pod śurawicą. Za czasów S. Batki (1934) równieŜ miejscami liczny. 22 stan.: pobocza szos, tereny kolejowe, gruzowiska, zwały gliny, śmietniska. Buduje zespół Bunietum orientalis,
występuje często równieŜ w Agropyretum repentis, Sisymbrietum sophiae, Senecioni-Tussilaginetum, Tanaceto-Artemisietum i w wielu innych zbiorowiskach
ruderalnych. Epekofit południowo-wschodnioeuropejski.
196. Erysimum cheiranthoides L. – pszonak drobnokwiatowy. Podany przez
B. Kotulę z upraw zboŜowych między Krównikami a Bakończycami oraz z kilku
stanowisk poza Przemyślem. Obecnie notowany dość często, głównie na siedliskach ruderalnych. 28 stan: tereny kolejowe, place budów, gruzowiska, zaniedbane
rabatki i skwery, zwały gliny, usypiska Ŝwiru. Najczęściej notowany w zbiorowiskach Sisymbrietum sophiae i Chenopodietum ruderale. Gatunek o nieustalonym
statusie we florze Polski, według Zająca (1979) jest prawdopodobnie apofitem
związanym z aluwiami rzek, który został umieszczony na prowizorycznej liście
archeofitów.
197. Erysimum hieraciifolium L. (E. hieracifolium L.) – pszonak jastrzębcolistny. Znaleziony tylko na 1 stan.: w dzielnicy Buszkowice, na nasypie toru kolejowego. Nie podawany wcześniej z terenu Przemyśla. Apofit lasów łęgowych.
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198. Erysimum repandum L. – pszonak obłączysty. Gatunek podany przez
B. Kotulę (1881) – „grobla kolejowa pod Przekopanem”. Później nie odnaleziony.
Archeofit irano-turański.
199. Cardamine pratensis L. S. STR. – rzeŜucha łąkowa. Za czasów B. Kotuli
(1881) gatunek częsty na wilgotnych łąkach, rzadziej w wilgotnych lasach i zaroślach. Obecnie na terenie Przemyśla jego występowanie ograniczone do zbiorowisk
łąkowych Cirsio-Polygonetum i Cirsietum rivularis. 5 stan.: BuW, ul. Krakowska,
wilgotna łąka w obniŜeniu terenu; śu, ul. Krakowska, podmokła łąka przy wjeździe
do miasta koło parkingu; Os, ul. M.Wołodyjowskiego, łąki w dolinie potoku Kurcianka; Prze, ul. Piaskowa, wilgotne łąki koło miejskiej oczyszczalni ścieków; Kr,
łąki.
200. Nasturtium officinale R. BR. – rukiew wodna. Gatunek nie podawany
dotąd z Przemyśla. 1 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, podmokła łąka w dolinie
potoku Kurcianka. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
201. Barbarea vulgaris R. BR. – gorczycznik pospolity. Podany przez B. Kotulę (1881) jako B. vulgaris R. BR ß patens NEILR. – częsty na polach ornych,
przydroŜach, niezbyt suchych stokach, zapustach. 6 stan.: WiG, ul. E. Plater,
obrzeŜe torowiska kolejowego; Prze, ul. Lwowska, pobocze tłuczniowego nasypu
torowiska kolejowego; WiG, ul. L. Idzikowskiego, pobocze ścieŜki; Bu, ul. Buszkowicka, Ŝwirowiska nad Sanem oraz wilgotna łączka wśród zarośli wiklinowych.
Apofit nadrzeczny (Ŝwirowiskowy).
202. Barbarea arcuata RCHB. – gorczycznik łękowaty. Nie podawany dotąd
z Przemyśla. Odnaleziony przeze mnie na 1 stan.: Kuc, ul. OkręŜna, stare zwałowisko gliny i gruzu nad brzegiem Wiaru. Apofit efemeryczny.
203. Barbarea stricta ANDRZ. – gorczycznik prosty. Podany przez B. Kotulę
(1881) z „ugoru na zachód od Wzniesienia” jako B. vulgaris R. BR. α stricta NEILR.
Później nie odnaleziony na terenie Przemyśla. Apofit efemeryczny.
204. Rorippa palustris (L.) BESSER {R. islandica (OEDER) SCHINZ & THELL.
R. palustris (LEYSS.) BESSER} – rzepicha błotna. Nie podawana z terenu
Przemyśla, B. Kotula (1881) wymienia ją m.in. z Hurka i okolic Starzawy. Obecnie
na badanym terenie spotykana jest niezbyt często, głównie na siedliskach synantropijnych oraz półnaturalnych – 13 stan.: brzegi wód, miejsca błotniste, zarośla nadrzeczne (Polygono-Bidentetum, Junco-Menthetum longifoliae, Phalaridetum arundinaceae, Salicetum triandro-viminalis) Apofit nadwodny.
P. P.

205. Rorippa austriaca (CRANTZ) BESSER – rzepicha austriacka. Za czasów
B. Kotuli (1881) bardzo rzadka, wymieniona tylko z grobli kolejowej koło Wiaru.
4 stan.: Rog, ul. Wybrz. Marsz. F. Focha, wilgotny zwał gliniasto-Ŝwirowy nad
Sanem; Gar, ul. Wybrz. Prez. T.W. Wilsona, skraj obetonowanej linii brzegowej
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Sanu; Gar, ul. Wozowa, pryzma próchnicznej ziemi; StM, ul. A. Mickiewicza,
pryzma ziemi przy ogrodzeniu. Apofit nadwodny.
206. Rorippa sylvestris (L.) BESSER – rzepicha leśna. Najwcześniej wymieniana z Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872) jako Nasturtium sylvestris L. Według B. Kotuli (1881) gatunek bardzo pospolity w wilgotnych miejscach (rowy,
moczary, mokre łąki, Ŝwirowiska, pola uprawne). Obecnie częściej na siedliskach
synantropijnych. 83 stan.: przydroŜa, podwórka (Lolio-Plantaginetum), rowy
(Phalaridetum arundinaceae, Polygono-Bidentetum), uprawy zboŜowe i okopowe
(Vicietum tetraspermae, Echinochloo-Setarietum, Oxalido-Chenopodietum polyspermi) wilgotne zwały gliny, gliniaste place budów (Chenopodio-Rumicetum obtusifolii). Apofit nieleśnych siedlisk wilgotnych.
207. Armoracia rusticana P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB. (A. lapathifolia
GILIB.) – chrzan pospolity. Wymieniony przez E. Turczyńskiego (1872), u B. Kotuli (1881) jako Rorippa rusticana GREN. ET GODR., rzadka w okolicy Przemyśla –
„grobla kolejowa pod Bakończycami – Przemyśl”. 63 stan.: ogrody. podwórka,
przydroŜa, śmietniska, przypłocia, zwały gliny, rowy, uprawy okopowe; najczęściej
notowany w zespołach: Chenopodietum ruderale, Leonuro-Arctietum tomentosi,
Chenopodio-Rumicetum obtusiifolii, Chaerophylletum aromatici. Archeofit wschodnioeuropejski.
208. Cardaminopsis arenosa (L.) HAYEK {Arabis arenosa (L.) SCOP. A. arenosa SCOP.} – rzeŜusznik (gęsiówka) piaskowy. B. Kotula (1881) podaje go z takich stanowisk, jak „droga wojskowa pod Wzniesieniem, brzeg Sanu pod Wygodą2, łozina pod Prałkowcami”. Potwierdzony na ostatnich dwóch wymienionych
stanowiskach. 11 stan: w uprawach zboŜowych, na terenach kolejowych, na pryzmach Ŝwiru, przydroŜach, Ŝwirowiskach nadrzecznych; najczęściej w zespołach
Vicietum tetraspermae i Agropyretum repentis. Apofit naskalny i piaszczyskowy.
209. Arabis glabra (L.) BERNH. (A. turrita L., Turritis glabra L.) – gęsiówka
wieŜyczkowata {wieŜyczka (wieŜycznik) gładka}. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) jako dość częsty po suchych stokach, ugorach, skrajach lasów, wymieniany przez niego m.in. z Winnej Góry, Zniesienia, łoziny nad Sanem pod Prałkowcami, suchego stoku nad łączką za Prałkowcami i kamieniołomu ostrowskiego.
S. Batko (1934) równieŜ wymienia go ogólnie z okolic Przemyśla. Nie odnalazłam
go na wymienionych stanowiskach ani na innych w granicach Przemyśla.
210. Arabis hirsuta (L.) SCOP. – gęsiówka szorstkowłosista. U B. Kotuli (1881)
bardzo częsta po suchych stokach i niezbyt mokrych łąkach oraz zapustach i przerzedzonych lasach.
Obecnie bardzo rzadka, odnalazłam ją tylko na 1 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, na suchym, słonecznym stoku.
2

Wygoda – dawna karczma nad Sanem w rejonie obecnej ul. Wybrz. Marsz. J. Piłsudskiego.
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211. *Lunaria annua L. – miesiącznica (miesięcznik) roczna. Gatunek hodowany jako roślina ozdobna, rzadko zdziczały. 1 stan.: BuW, ul. Ppłk. K. Gurbiela,
wysypisko ziemi i chwastów. Ergazjofigofit śródziemnomorski.
212. Alyssum alyssoides (L.) L. (A. calycinum L.) – smagliczka kielichowata.
Po raz pierwszy podana z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872). Za
czasów B. Kotuli (1881) częsta po suchych stokach, ugorach, przydroŜach, na Ŝwirach. Odnalazłam ją tylko na 1 stan.: Bu, ul. Buszkowicka, zbocze nasłonecznionej
skarpy w pobliŜu ciepłowni miejskiej w zbiorowisku z klasy Festuco-Brometea.
213. Berteroa incana (L.) D.C. – pyleniec pospolity. B. Kotula wymienia ten
gatunek jako Alyssum incanum L. z „urwiska koło Popielówki na Zasaniu”. S. Batko (1934) podaje go jako nieczęsty, lecz w niektórych miejscach liczny: „koło
Buszkowic, między Przemyślem a Medyką”. 54 stan.: tereny kolejowe, przydroŜa,
gruzowiska, nasypy dróg (najczęściej w zespołach: Agropyretum repentis i Sisymbrietum sophiae), rzadziej suche, słoneczne zbocza (zespół Thalictro-Salvietum
pratensis). Apofit muraw kserotermicznych i piaszczyskowych.
214. Erophila verna (L.) CHEVALL. {E. verna (L.) C.A. MEY. E. verna (L.)
E. MEY.} – wiosnówka pospolita. Podana przez B. Kotulę jako Draba verna L.,
pospolita na polach ornych, suchych stokach, przydroŜach. Obecnie bardzo rzadka,
odnaleziona tylko na 2 stan.: BuW, zboŜe poniŜej szpitala; WiG, ul. Graniczna,
lessowe suche zbocze wąwozu. Apofit murawowy.
215. Camelina sativa (L.) CRANTZ – lnicznik siewny. Gatunek podany przez
B. Kotulę (1881) z kilku stanowisk (jako Camelina sativa CRANTZ. α integrifolia):
„groble kolejowe od Przemyśla po (…) Bakończyce, Ŝyto nad jarem leśnym poza
Winną Górą, jar za folwarkiem DruŜbackiego3, trakt węgierski między Zasaniem
a Ostrowem, droga wojskowa pod Wzniesieniem, ugór pod KrzyŜem Zielonki”.
Nie odnalazłam go w trakcie swoich badań. Archeofit antropogeniczny.
216. Camelina microcarpa ANDRZ. – lnicznik drobnokwiatowy. B. Kotula
(1881) wymienia go pod nazwą Camelina sativa CRANTZ. ß microcarpa ze Zniesienia. 2 stan.: Kopiec Tatarski, suche, południowe zbocze; Bu, ul. Buszkowicka,
zbocze wykopu przy cegielni. Apofit muraw kserotermicznych.
217. Neslia paniculata (L.) DESV. {Vogelia paniculata (L.) HORNEM.} –
oŜędka (orzędka) groniasta. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) i S. Batkę
(1934) jako częsty w okolicach Przemyśla. Później nie odnaleziony. Archeofit
antropogeniczny.
218. Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK. – tasznik pospolity. Zanotowany
przez E. Turczyńskiego (1872), wymieniony ogólnie przez B. Kotulę z okolic
Przemyśla (1881) jako bardzo pospolity. 211 stan.: podwórka, przydroŜa, zwały
gliny, zniwelowane place, uprawy zboŜowe i okopowe, tereny kolejowe, śmietni3

Okolice Podwinia.
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ska, przypłocia, zaniedbane klomby, skwery, trawniki. Najczęściej w zespołach:
Lolio-Potentilletum anserinae, Lolio-Plantaginetum, Aphano-Matricarietum, Echinochloo-Setarietum, Galinsogo-Setarietum, Oxalido-Chenopodietum polyspermi,
Sisymbrietum sophiae. Archeofit śródziemnomorsko-iranoturański.
219. Thlaspi arvense L. – tobołki polne. Gatunek po raz pierwszy wymieniony
z okolicy Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872). Według B. Kotuli (1881) pospolity na polach ornych, rzadszy na przydroŜach i Ŝwirowiskach. 5 stan.: dzielnica
Buszkowice, kartoflisko; BuM, ul. Owocowa, kartoflisko; BuW, ul. Krakowska,
kartoflisko; PdW, ul. K. Brodzińskiego, świeŜo zniwelowany prac gruzowiskowogliniasty; Sie, ul. Topolowa, świeŜo zniwelowany plac gruzowiskowy. Archeofit
irano-turański.
220. Thlaspi perfoliatum L – tobołki przerosłe (t. przerosłolistne). Jedyna informacja o występowaniu tego gatunku w okolicy Przemyśla zawarta jest w opracowaniu S. Batki (1934): „w lesie ostrowskim na suchym wzgórzu”. Przeze mnie
nie odnaleziony na terenie Przemyśla.
221. Cardaria draba (L.) DESV. Lepidium draba L.) – pieprzycznik przydroŜny (p. wiosnówkowy, pieprzyca strzałkowata). Podany przez B. Kotulę (1881)
jako bardzo rzadki – „trakt węgierski w Ostrowie, szczególnie koło mostku nad
ostrowskim potokiem”. Za czasów S. Batki (1834) częstszy, autor ten wymienia go
z kilku stanowisk, głównie z przydroŜy – drogi do Buszkowic, Medyki i do Pikulic.
Obecnie niezbyt częsty, potwierdzony przeze mnie w rejonie stanowiska B. Kotuli
oraz na 10 innych stan.: tereny kolejowe, place gruzowiskowe, nasypy dróg. Buduje zespół Lepidietum drabae. Epekofit śródziemnomorsko-irano-turański.
222. Lepidium campestre (L.) R. Br. – pieprzyca polna. U B. Kotuli (1881)
podana pod nazwą Thlaspi campestre L. – rzadka, w Przemyślu tylko na terenach
kolejowych nad Wiarem. Odnalazłam ją w tej okolicy na 1 stan.: Pi, piaszczyste
międzytorze na terenie stacji kolejowej Pikulice. Archeofit śródziemnomorski.
223. Lepidium ruderale L. – pieprzyca gruzowa. Zanotowana przez E. Turczyńskiego (1872), za czasów B. Kotuli rzadka – „grobla kolejowa od Przemyśla
po Przekopane, trakt lwowski, Zasanie, trakt sanocki między Krzemieńcem a Prałkowcami, droga wojskowa pod Wzniesieniem”. 34 stan.: udeptane pobocza dróg,
podwórka, place budów, zaniedbane rabaty i klomby, tereny kolejowe, zwały gliny
i gruzowiska; rzadziej na zboczach fortów. Najczęściej w zespołach: Lolio-Plantaginetum, Puccinellietum distantis, Sisymbrietum sophiae. Archeofit irano-turański.
224. Lepidium densiflorum SCHRAD. – pieprzyca gęstokwiatowa. Nie wymieniana dotąd z Przemyśla i okolic, odnaleziona na 3 stan.: Kra, ul. Cicha, zsypisko
ziemi pod ścianą szklarni; Gł, odgałęzienie ul. M. Bielskiego, świeŜa pryzma gliny;
Le, ul. J. Jasińskiego, gliniasto-Ŝwirowy plac przy lokomotywowni. Epekofit północno-amerykański.
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225. Coronopus squamatus (FORSSK.) ASCH. (C. procumbens GILIB, Coronopus ruellii ALL.) – wronóg grzebieniasty. Podany przez B. Kotulę (1881) pod
nazwą Senebiera coronopus POIR. jako dość częsty po drogach, wsiach, pastwiskach, ogólne w miejscach udeptanych – Sielec, droga między Krównikami a Bakończycami, pastwisko nad Sanem na Wilczu, rowy kolejowe pod Bakończycani,
Zasanie, Ostrów, Pikulice. Nie odnaleziony przeze mnie. Archeofit mediterrański.
226. Diplotaxis tenuifolia (L.) D.C. {D. tenuifolia (JUSL.) DC.} – dwurząd
wąskolistny. Nie wymieniany dotąd z Przemyśla, podany natomiast z terenów kolejowych w Medyce (A. Łuczycka 1977) Odnaleziony na 1 stan.: Ol, ul. Lwowska,
pobocze torowiska kolejowego. Epekofit śródziemnomorsko-atlantycki.
227. Diplotaxis muralis (L.) D.C. – dwurząd murowy. Po raz pierwszy wymieniony z okolic Przemyśla przez S. Batkę (1934) z nasypu kolejowego w Medyce,
później potwierdzony przez A. Łuczycką (1977) równieŜ z terenów kolejowych
w Medyce. Nie notowany dotąd w granicach miasta. 7 stan.: Bu, ul. Buszkowicka,
zbocze nasypu bocznicy kolejowej naprzeciw ciepłowni miejskiej; stacja kolejowa
Zasanie, świeŜo zniwelowany plac gliniasto-Ŝwirowy; Rog, ul. Obywatelska, przy
murze w miejscu zaśmieconym okruchami cegły i tynku; Le, ul. T. Zana, między
torami; Le, ul. J.Jasińskiego, zaśmiecone wysypisko ziemi ogrodowej; most Orląt
Przemyskich, w szczelinach spękań mostu. Epekofit śródziemnomorsko-atlantycki.
228. *Brassica nigra (L.) W.D.J. KOCH – kapusta (gorczyca czarna) (k. gorczyca). Bardzo rzadko zdziczała – 3 stan.: Kr, ul. Ofiar Katynia, zaniedbana gliniasta rabatka; Gł, ul. M. Bielskiego, na zboczu gliniastego nasypu drogi; dzielnica
Sielec, na pryzmie Ŝwiru przy torze kolejowym. Nie podawana dotąd z Przemyśla.
Ergazjofigofit śródziemnomorski.
229. *Brassica napus L. – kapusta rzepak. Za czasów B. Kotuli (1881) miejscami masowo uprawiany, rzadko dziczejący po drogach – drogi wojskowe pod
Wzniesieniem (Zniesieniem) i od Zasania do Lipowicy, bulwar nad Sanem powyŜej Przemyśla. Obecnie równieŜ rzadko dziczejący – 3 stan.: Os, ul. Węgierska,
pobocze drogi i zbocze nasypu drogi; Bu, ul. Buszkowicka, śmietnisko przy ogródkach działkowych; Pra, ul. Sanocka, pryzma gliny na poboczu drogi. Ergazjofigofit
śródziemnomorski.
230. *Brassica rapa L. (B. campestris L.) – kapusta (rzepa) właściwa. Za czasów B. Kotuli (1881) często uprawiana, dość często dziczejąca – w zboŜu i po nasypach (grobla kolejowa od Przemyśla po Hurko, zboŜa między Prałkowcami
a Sanem, między Prałkowcami a Kruhelem Wielkim, między Prałkowcami a lasem
ostrowskim). Obecnie niezbyt często uprawiana, dziczeje rzadko – 2 stan.: Gar, ul.
Boh. Getta, pobocze drogi koło stadionu; ul. A.Mickiewicza, bocznica na stacji
kolejowej Głównej. Ergazjofigofit śródziemnomorski?
231. Sinapis arvensis L. – gorczyca polna (ognicha). Podana przez E. Turczyńskiego (1878) z okolic Przemyśla, B. Kotula (1881) wymienia ją ogólnie jako po-
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spolitą na polach ornych, przydroŜach, Ŝwirach, zrębach. 63 stan.: najczęściej jako
chwast w uprawach zboŜowych i okopowych, na terenach kolejowych, placach
gruzowiskowych, placach budów, nasypach dróg, zwałach gliny, zaniedbanych
rabatkach (zespoły: Aphano-Matricarietum, Vicietum tetraspermae, GalinsogoSetarietum, Senecioni-Tussilaginetum, Carduetum acanthoidis). Archeofit śródziemnomorsko-atlantycki.
232. Sinapis alba L – gorczyca jasna (g. biała). Nie podawana dotąd z Przemyśla. 2 stan.: WiG, ul. B. Chrobrego, zbocze nasypu drogi; przy tej samej ulicy, między płytami chodnikowymi. Ergazjofigofit śródziemnomorsko-irano-turański.
233. Raphanus raphanistrum L. – rzodkiew świrzepa. Po raz pierwszy wymieniona z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula (1881)
wymienia ją ogólnie jako częstą, a miejscami bardzo liczną, szczególnie na polach
ornych na piaszczystych glebach. 11 stan.: uprawy zboŜowe, świeŜe zwały gliny
w zespołach: Vicietum tetraspermae, Senecioni-Tussilaginetum, Chenopodietum
ruderale, Chenopodio-Rumicetum obtusifolii. Archeofit śródziemnomorski.
234. *Raphanus sativus L. – rzodkiew zwyczajna. Podana przez B. Kotulę
(1881) jako często uprawiana, gdzieniegdzie dziczejąca – Zasanie. Odnalazłam
zdziczałą na 1 stan. przy ul. Buszkowickiej (Bu), na wysypisku ziemi i chwastów
przy ogródkach działkowych. Ergazjofigofit (zachodnio-środkowo-azjatycki).
RESEDACEAE
235. Reseda lutea L. – rezeda Ŝółta. Za czasów B. Kotuli (1881) bardzo rzadka
– „grobla kolejowa koło Wiaru”. Według S. Batko (1934) nie była juŜ rzadkością,
autor ten wymienił ją z kilku stanowisk, m.in. z Winnej Góry i wałów fortecznych
koło Ostrowa. Obecnie częsta, 32 stan. tylko na terenach kolejowych w zbiorowiskach: Agropyretum repentis, Corispermo-Brometum, zbior. z Astragallus cicer,
jak równieŜ tworzy zbior. z Reseda lutea. Epekofit śródziemnomorski.
SALICACEAE
236. Populus alba L. – topola biała (białodrzew). Podawana przez B. Kotulę
(1878, 1881) jako rzadka – „groble pod Bakończycami, jar leśny za Winną Górą,
brzeg południowy lasu lipowickiego, olszyna nad Sanem pod kamieniołomem
ostrowskim”. Obecnie równieŜ rzadka w dolinach rzek w resztkach łęgów, młode
okazy spotykane są na terenach kolejowych i zniwelowanych placach, poza tym
sadzona w parkach i wzdłuŜ dróg. 6 stan.: Pra, ul. Sanocka, starorzecze Sanu, w
łęgu Salici-Populetum; Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, dolina potoku Kurcianka;
BuW, poniŜej szpitala, podmokłe dno wąwozu; Bu, ul. Buszkowicka, obrzeŜe torowiska; Rog, ul. Wybrz. Marsz. F. Focha, zniwelowany plac nad Sanem; osiedle
Kmiecie, terasa Sanu. Apofit leśny (łęgowy).
237. Populus tremula L. – topola osika (osika). Wymieniana przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1878, 1881) jako pospolita w lasach liściastych,
zapustach, zaroślach, na suchych stokach. 15 stan.: lasy, zarośla, polany; obsiewa
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się na terenach kolejowych, starych gruzowiskach, w parkach i na cmentarzach.
Ponadto sadzona wzdłuŜ dróg i na zieleńcach. Apofit leśny.
238. Populus nigra L. – topola czarna (t. nadwiślańska, sokora). Według
B. Kotuli (1878, 1881) rzadka w łozinach nad Sanem – „koło traktu jarosławskiego
na Zasaniu, łoziny nad Sanem powyŜej Przemyśla i pod Prałkowcami koło drogi
pod Wzniesieniem”. Obecnie bardzo rzadko wzdłuŜ Sanu, niekiedy sadzona
w parkach i wzdłuŜ dróg, gdzie obsiewa się lub tworzy odrośla. 2 stan.: Pra, ul.
Sanocka, starorzecze Sanu; PdW, ul. Przemyska, zbocze i dolina wąwozu.
239. *Populus nigra L. Italica – topola włoska. Gatunek sadzony wzdłuŜ dróg,
rzadziej w parkach. 2 stan.: Sie, ul. Ułańska, w parku; WiG, ul. B. Chrobrego,
wzdłuŜ drogi, tutaj młode okazy zaobserwowane na okolicznych polach uprawnych.
240. *Populus x canadensis MOENCH (Populus serotina R. HARTIG) – topola
kanadyjska. Rzadko sadzona w parkach. 1 stan.: Sie, ul. Ułańska, park.
241. Salix pentandra L. – wierzba pięciopręcikowa (w. laurowa). Wymieniana
przez B. Kotulę (1878, 1881) z brzeziny na południowy zachód od Zniesienia.
4 stan.: Ku, ul. M.Wołodyjowskiego, nad potokiem Kurcianka; Kuc, zarośla przy
ujściu rzeki Wiar do Sanu; cmentarz na Zasaniu, podmokłe zagłębienie terenu; ul.
Krakowska, podmokła łąka.
242. Salix fragilis L. – wierzba krucha. Podana ogólnie z okolic Przemyśla
przez E. Turczyńskiego (1872); B. Kotula (1878, 1881) wymienia ją jako gatunek
częsty w łozinach nadrzecznych, w podmokłych lasach i przydroŜach – łoziny nad
Sanem powyŜej Przemyśla. 24 stan.: zarośla nad Sanem i Wiarem, nad rowami,
wzdłuŜ dróg; rzadziej w parkach i na cmentarzach. Wchodzi w skład zespołów
Salici-Populetum i Salicetum triandro-viminalis.
243. Salix triandra L. (S. amygdalina L.) – wierzba trójpręcikowa. Zanotowana przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) częsta w łozinach jako
najpospolitsza z wierzb, na wilgotnych łąkach, nad potokami. 21 stan.: na siedliskach podobnych jak u Kotuli. Buduje zespół Salicetum triandro-viminalis i wchodzi w skład podszytu w zespole Salici-Populetum.
244. Salix alba L. – wierzba biała. E. Turczyński (1872) wymienia ją ogólnie
z okolic Przemyśla, u B. Kotuli (1878,1881) pospolita koło dróg, rzadka natomiast
w łozinach i zapustach – łoziny nad Sanem powyŜej Przemyśla, zapust na zachód
od Lipowicy. 17 stan.: zbiorowiska łęgowe nad Sanem, przydroŜa, parki, cmentarze. Buduje zespół Salici-Populetum i wchodzi w skład Salicetum triandroviminalis.
245. Salix viminalis L. – wierzba wiciowa (witwa). Gatunek wymieniany z okolicy Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872). B. Kotula opisuje ją w opracowaniu
z 1878 jako częstą w łozinach nad Sanem, natomiast w pracy z 1881 wymienia ją
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z moczarów i łozin na bakończyckiej łące, łozin nad Sanem oraz potoku na łączce
między Prałkowcami a lasem ostrowskim. Podawany równieŜ przez S. Batkę
(1834a) jako częsty nad brzegami większych rzek. 18 stan.: zarośla nadrzeczne nad
Sanem i Wiarem w zespole Salicetum triandro-viminalis.
246. Salix purpurea L. – wierzba purpurowa (wiklina). Podana przez E. Turczyńskiego (1872) oraz przez B. Kotulę (1878 – bagno w brzezinie na południowy
zachód od Wzniesienia, las ostrowski, zapust na północny zachód od Lipowicy),
w 1881 opisuje ją jako pospolitą w łozinach nad Sanem i jego dopływami, zapustach, podmokłych łąkach, moczarach i Ŝwirach. 11 stan.: zarośla nadrzeczne nad
Sanem i Wiarem w zespołach: Salici-Populetum i Salicetum triandro-viminalis.
247. Salix caprea L. – wierzba iwa. Za czasów B. Kotuli (1878, 1881) pospolita w lasach i zapustach. 22 stan.: zarośla, skraje lasów, obrzeŜa wysypisk śmieci,
cmentarze, najczęściej w zbior. ze związku Sambuco-Salicion. Apofit leśny i zaroślowy.
248. Salix cinerea L. – wierzba szara (łoza). Według B. Kotuli (1878, 1881)
bardzo częsta na mokradłach i podmokłych łąkach, rzadsza w zapustach. 4 stan.:
WiG, ul. Astronautów, mokradła w wąwozie; Pra, ul. Sanocka, podmokła łąka oraz
zarośla w obrębie starorzecza Sanu; PdW, ul. Przemyska, młaka w dolinie wąwozu.
249. Salix aurita L. – wierzba uszata. B. Kotula (1878, 1881) wymienia ją
ogólnie z okolic Przemyśla jako bardzo częstą w suchych lasach, zapustach, zaroślach i na suchych stokach. Obecnie rzadka, 2 stan.: Pra, ul. Sanocka, zagłębienie
na łące w obrębie starego koryta Sanu; WiG, ul. E.Plater, obrzeŜe rowu przydroŜnego koło ciepłowni miejskiej. Apofit lasów i zarośli łęgowych.
250. Salix silesiaca WILLD. – wierzba śląska. Wymieniana z sąsiednich terenów
przez B. Kotulę (1881), podana z Przemyśla przez S. Batkę (1934) – „parów krzaczasty na Winnej Górze”. Nie odnaleziona przeze mnie. Gatunek ogólnogórski.
THYMELACEAE
251. Daphne mezereum L. – wawrzynek wilczełyko. Wymieniony przez
E. Turczyńskiego (1872), podawany przez B. Kotulę (1878, 1881) jako bardzo pospolity w okolicach Przemyśla – w lasach i zapustach. Obecnie bardzo rzadki na terenie miasta, 2 stan.: PdW, ul. St.Augusta, lasek wokół poaustriackiego ujęcia wody;
śu, ul. Krakowska, las dębowo-grabowy. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej.
252. Thymelea passerina (L.) COSS. & GERM. – wilczypieprz roczny. Podany
przez B. Kotulę (1881) pod nazwą Passerina annua WICKSTR. jako bardzo rzadki
w zboŜu i na ścierniskach, wymieniony przez niego z Winnej Góry. Później nie
odnaleziony.
PYROLACEAE
253. Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. BARTON (Ch. umbellata (L.) NUTT.)
– pomocnik baldaszkowy. U B. Kotuli jako (1881) Pyrola umbellata L. wymienio-
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ny z zarośli nad jarem koło Bud i lasu lipowickiego. Nie odnalazłam go na terenie
Przemyśla. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
254. Moneses uniflora (L.) A. GRAY (Pyrola uniflora L., Pirola uniflora L.)
– gruszycznik (gruszyczka) jednokwiatowy. Gatunek podany przez B. Kotulę
(1881) z lasu lipowickiego. Nie zanotowałam tego gatunku podczas swoich prac.
255. Orthilia secunda (L.) HOUSE {Pyrola secunda L., Pirola secunda L.,
Ramischia secunda (L.) GARCKE} – gruszkówka (gruszyczka) jednostronna. Według B. Kotuli (1881) bardzo częsta w lasach pogórskich. Zanotowałam ją na
1 stan.: Kra, ul. Zakopiańska, lasek na północnym obrzeŜu miasta.
256. Pyrola rotundifolia L. – gruszyczka okrągłolistna. Za czasów B. Kotuli
(1881) bardzo częsta „na podgórzu (…) w lasach mszystych i zapustach”, nie podaje on jednak bliŜszej lokalizacji tego gatunku w okolicy Przemyśla. Nie odnalazłam jej na terenie Przemyśla.
257. Pyrola minor L. – gruszyczka mniejsza. Podobnie, jak poprzedni gatunek,
według B. Kotuli (1881) bardzo częsta w lasach i zapustach na podgórzu. Nie odnaleziona przeze mnie.
MONOTROPACEAE
258. Monotropa hypopitys L. S. STR. – korzeniówka pospolita. Podana przez
B. Kotulę (1881) jako M. hypopitys α. glabra ROTH. i β hirsuta ROTH. Pierwsza
z odmian była dość częsta na pogórzu za czasów tegoŜ autora; z okolicy Przemyśla
wymienił ją z dąbrowy pod śurawicą, drugą natomiast określił jak rzadką na pogórzu. Gatunek nie odnaleziony przeze mnie.
ERICACEAE
259. Calluna vulgaris (L.) HULL – wrzos zwyczajny. Za czasów B. Kotuli
(1881) gatunek częsty, a większe jego skupienia występowały nad jarem koło Bud,
na północnym stoku Zniesienia i na stoku na wschód od Kruhela Wielkiego.
S. Batko (1934) zanotował, Ŝe gatunek ten został wyniszczony koło Przemyśla.
Odnalazłam kilka okazów na zboczu Kopca Tatarskiego.
260. Vaccinium vitis-idaea L. – borówka brusznica. Podana przez B. Kotulę
(1878) z lasu lipowickiego oraz (1881) z zarośli nad jarem koło Bud. Nie odnaleziona przeze mnie.
261. Vaccinium myrtillus L. – borówka czarna. Wymieniana przez B. Kotulę
(1881) z zarośli nad jarem koło Bud i lasu lipowickiego. Odnaleziona przeze mnie
na pierwszym z wymienionych stanowisk – kilkanaście okazów na zakrzaczonym
zboczu wąwozu.
APIACEAE
262. Astrantia major L. – jarzmianka większa. B. Kotula (1881) wymienia ją
z okolic Przemyśla jako bardzo pospolitą w lasach. Na terenie miasta dość rzadka,
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w lasach i zaroślach grądowych Tilio-Carpinetum – 7 stan.: Li, ul. J. Wysockiego,
las w pobliŜu Domu Pomocy Społecznej oraz za budynkiem byłego szpitala; Park
Zasański, w grądzie; Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, lasek za ujęciem gazu; BuW,
ul. Monte Cassino, zalesione zbocze wąwozu; KrM, ul. Brzozowa, zalesione zbocze nad potokiem; Kruhel Wielki, las.
263. Sanicula europaea L. – Ŝankiel zwyczajny. Według B. Kotuli (1881) bardzo pospolity w lasach na pogórzu. W granicach miasta dość rzadko, w cienistych
lasach grądowych – 6 stan.: Li, ul. J. Wysockiego, las za budynkiem szpitala; ul.
Armii Krajowej, Park Zasański; BuW, ul. Monte Cassino, zalesione zbocze wąwozu; Kruhel Wielki, las; PdW, ul. St. Augusta, lasek wokół poaustriackiego ujęcia
wody.
264. Chaerophyllum aromaticum L. – świerząbek korzenny. U B. Kotuli
(1878, 1881) pospolity w lasach, zapustach i na polanach leśnych. 63 stan.: zwykle
na gruzowiskach, zwałach gliny, śmietnikach, na terenach kolejowych, nasypach
dróg, przypłociach, w zaroślach, nad potokami, w wiklinach nadrzecznych, na
skrajach wilgotnych lasów, najczęściej w zbiorowiskach ze związków: Sisymbrion
i Onopordion acanthii; w zespołach: Chaerophylletum aromatici, Tanaceto-Artemisietum, Leonuro-Arctietum tomentosi i Sambucetum ebuli. Apofit leśny.
265. Chaerophyllum bulbosum L. – świerząbek bulwiasty. B. Kotula (1881)
podaje go z kilkunastu stanowisk w okolicy Przemyśla – „wśród cierni i krzaków
innych, nad brzegiem lasów, po suchych stokach – (...) łozina i grobla zarosła krzakami za Bakończycami, Winna Góra, las lipowicki, dąbrowa pod śurawicą,
Wzniesienie”. Obecnie bardzo rzadko w granicach miasta, w zbiorowiskach ze
związków Alno-Padion i Salicion albae – 2 stan.: KrM, ul. Brzozowa, zarośla nad
potokiem, Pra, ul. Sanocka, zarośla na terenie starorzecza Sanu.
266. Chaerophyllum hirsutum L. (Ch. cicutaria VILL.) – świerząbek orzęsiony (ś. kosmaty). Zanotowany z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872)
oraz B. Kotulę (1878, 1881); u drugiego z wymienionych autorów stanowiska tego
gatunku są dość odległe od omawianego obszaru. Rzadko na terenie miasta, odnalazłam ten gatunek jedynie w zachodniej jego części – w olszynie na całej niemal
długości potoku ostrowskiego od Lipowicy (ul. M. Wołodyjowskiego) po Ostrów
(ul Węgierska). Gatunek ogólnogórski.
267. Chaerophyllum temulum L. (Ch. temulentum L.) – świerząbek gajowy
(ś. zwisły). Nie podawany z Przemyśla i okolic przez dawnych autorów. 11 stan.:
na wysypiskach próchnicznej ziemi, śmietniskach, przypłociach, w zaroślach i na
skrajach lasów, najczęściej w zespołach: Balloto-Chenopodietum, Impatienti-Convolvuletum, Alliario-Chaerophylletum temuli. Apofit wilgotnych lasów i zarośli.
268. Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. – trybula leśna. Wymieniona przez
E. Turczyńskiego (1872), u B. Kotuli (1878, 1881) pod nazwą A. silvestris HOFFM.
α pratensis NEILR. pospolita w lasach i podmokłych zapustach nad potokami.
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63 stan.: zwykle w miejscach wilgotnych wzdłuŜ potoków, w zaroślach, na zwałach ziemi, śmietniskach, pod płotami, w ogrodach (najczęściej w zespołach: Junco-Menthetum longifoliae, Balloto-Chenopodietum, Impatienti-convolvuletum,
Leonuro-Arctietum tomentosi, Sambucetum ebuli, zbior. ze związku Alliarion,
Polygonetum cuspidati), rzadko na łąkach. Apofit zaroślowy.
269. Torilis japonica (HOUTT.) DC. – kłobuczka pospolita. Podany ogólnie
z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), w opracowaniach B. Kotuli
(1878, 1881) jako T. anthriscus GMEL. bardzo pospolita w suchych lasach, na zrębach, w łozinach i zapustach. 42 stan.: zwykle na skrajach zarośli, poboczach dróg
i ścieŜek, rzadziej na śmietniskach, przypłociach, zwałach gliny (zbior. ze związków Sisymbrion i Onopordion acanthii, zespoły: Tanaceto-Artemisietum, LeonuroArctietum tomentosi, Lamio-Conietum, Rudbeckio-Solidaginetum). Apofit zaroślowy.
270. Conium maculatum L. – szczwół plamisty. Wymieniony przez E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula (1881) opisuje go jako rzadki – „brzeg Sanu pod
Zasaniem, Garbarze, quai nad Sanem powyŜej Przemyśla, rowy koło drogi w Prałkowcach”. 12 stan.: na przypłociach, śmietniskach, zaśmieconych zboczach dolin
rzecznych, na przydroŜach, skrajach zarośli. Buduje zespół Lamio-Conietum, częsty w zespołach: Sisymbrietum sophiae, Tanaceto-Artemisietum, Sambucetum ebuli, Alliario-Chaerophylletum, Rudbeckio-Solidaginetum. Archeofit śródziemnomorsko-irano-turański.
271. Bupleurum longifolium L. – przewierceń długolistny. Nie podawany dotąd z Przemyśla. 2 stan.: Ol, ul. Lwowska (100 m na zachód od mostu kolejowego
na Wiarze), pobocze torowiska; Ol, ul. Lwowska (200 m na zachód od poprzedniego stan.), międzytorze. Apofit naskalny i murawowy.
272. *Apium graveolens L. – selery zwyczajne. Gatunek rzadko dziczejący –
2 stan.: Bu, ul. Buszkowicka, wysypisko ziemi ogrodowej przy ogródkach działkowych; WiG, ul. L. Idzikowskiego, wysypisko śmieci i ziemi ogrodowej w fosie
wokół zburzonego fortu. Ergazjofigofit subatlantycki.
273. Falcaria vulgaris BERNH. – sierpnica pospolita. B. Kotula (1881) wymienia ją pod nazwą Falcaria rivini HOST. jako dość częstą – „Winna Góra w całej
rozciągłości, jar leśny i Ŝyto nad nim poza Winną Górą, koło drogi wojskowej od
traktu węgierskiego do Lipowicy”. Podana równieŜ przez K. Karczmarza i J. Pióreckiego (1977) z Kruhela. Odnaleziona na 4 stan., wszystkie grupują się w okolicy
stanowisk wymienionych przez B. Kotulę w rejonie Winnej Góry: WiG, ul.
B. Chrobrego, słoneczne zbocze fortu „Winna Góra” oraz miedza naprzeciw stacji
meteorologicznej; BuW, skrzyŜowanie ulic Monte Cassino i B. Chrobrego, suche,
słoneczne zbocze wału ziemnego koło wieŜy ciśnień; Bu, ul. Buszkowicka, skarpa
koło cegielni. Apofit muraw kserotermicznych.
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274. Carum carvi L. – kminek zwyczajny. Podany przez B. Kotulę z okolic
Przemyśla (1881) jako bardzo pospolity, miejscami nader liczny po suchych stokach, łąkach i trawnikach, w zapustach, na przydroŜach. 14 stan:. na pastwiskach
i świeŜych łąkach, sporadycznie na podwórkach i boiskach (zespoły: LolioCynosuretum, Arrhenatheretum medioeuropaeum, Urtico-Malvetum neglectae).
Apofit łąkowy.
275. Pimpinella major (L.) HUDS. {P. maior (L.) HUDS.} – biedrzeniec wielki. Wymieniony przez E. Turczyńskiego (1872), w opracowaniu B. Kotuli (1881)
jako P. magna L. α indivisa NEILR. – pospolity na wilgotnych łąkach, lasach i zaroślach oraz P. magna L. ß laciniata – bardzo rzadki, podany z 1 stan. na zachód od
Przemyśla. 8 stan.: Neh, ul. Obozowa, skraj zarośli koło pomnika; Pra, ul. Sanocka,
wśród krzewów porzeczek na terenie ogródków działkowych; cmentarz Zasański,
cieniste zarośla przy ogrodzeniu; Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, szuwar trzcinowy
w dolinie potoku; dzielnica Krówniki, wilgotna łąka; Le, ul. S. Batorego, zsypisko
ziemi ogrodowej pod parkanem; Prze, ul. Piaskowa, obrzeŜe wilgotnej łąki; WiG,
ul. L.Idzikowskiego, przydroŜe. Apofit łąk wilgotnych.
276. Pimpinella saxifraga L. – biedrzeniec mniejszy. Podany przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) pospolity na suchych stokach i łąkach,
przydroŜach, ugorach, w zaroślach. 12 stan.: na suchych zboczach, skarpach, miedzach (Thalictro-Salvietum pratensis, Origano-Brachypodietum pinnati), sporadycznie na terenach kolejowych (Agropyretum repentis, zbiorowiska ze zw. Onopordion acanthii). Apofit muraw kserotermicznych.
277. Berula erecta (HUDS.) COVILLE – potocznik wąskolistny. U B. Kotuli
(1881) pod nazwą B. angustifolia M. u. K. dość częsta, w kałuŜach, w zabagnieniach nad potokami – „bagno w jarze koło strzelnicy wojskowej na Zasaniu, rowy
w moczarach nad górnym biegiem potoku ostrowskiego”. Obecnie bardzo rzadko
w zbior. ze związku Sparganio-Glycerion – 3 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego,
w potoku ostrowskim; PdW, ul. St. Augusta w potoku; BuM, ul. Daleka, wilgotne
dno wąwozu.
278. Aegopodium podagraria L. – podagrycznik pospolity. Podawany przez
B. Kotulę (1881) jako bardzo pospolity w zapustach, przerzedzonych lasach i łąkach śródleśnych. Obecnie pospolicie, bardzo często na siedliskach synantropijnych. 141 stan.: w lasach, zaroślach, na cmentarzach, w parkach, ogrodach, podwórkach, przydroŜach, na terenach kolejowych, gruzowiskach, zwałach gliny,
śmietniskach, przypłociach, rzadziej na łąkach. Najczęściej zanotowany w zespołach: Tilio-Carpinetum, Senecioni-Tussilaginetum, Chenopodietum ruderale,
Leonuro-Arctietum tomentosi, Lamio-Conietum, Alliario-Chaerophylletum temuli,
Rudbeckio-Solidaginetum. Apofit leśny.
279. Sium latifolium L. – marek szerokolistny. Wymieniony z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula (1881) podaje go z kilku stanowisk
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poza Przemyślem oraz z bliŜej nieokreślonego miejsca „pod Sielcem”. Obecnie
bardzo rzadko, w zbior. z klasy Phragmitetea – 3 stan.: BuW, ul. Monte Cassino,
podmokłe dno wąwozu; PdW, ul. St. Augusta, nad potokiem; Pra, ul. Sanocka, na
brzegu oczka wodnego w obrębie starorzeczu Sanu.
280. Seseli annuum L. – Ŝebrzyca roczna. B. Kotula 1881 podaje ją ogólnie
z okolic Przemyśla jako pospolitą na suchych stokach, rzadziej na łąkach, przerzedzonych lasach i zapustach. Rzadko, w murawach kserotermicznych ze związku
Cirsio-Brachypodion pinnati – 4 stan.: WiG, ul. B. Chrobrego, zbocze zburzonego
fortu „Winna Góra”, BuW, ul. Monte Cassino, słoneczne, suche, zbocze wąwozu
lessowego; Kopiec Tatarski, suche zbocze o ekspozycji południowej, Kruhel Mały,
skarpa wapienna.
281. Aethusa cynapium L. subsp. cynapium – blekot pospolity. Wymieniony
przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) jako częsty na polach ornych.
24 stan.: na gruzowiskach, placach budów, terenach kolejowych, starych zwałach
gliny, śmietniskach, w zaroślach nadrzecznych (zespoły: Sisymbrietum sophiae,
Echio-Melilotetum, Lamio-Conietum, Chenopodio-Rumicetum obtusifolii). Apofit
leśny.
282. Aethusa cynapioides M. BIEB. {A. cynapium L. subsp. cynapioides
(M. BIEB.) NYMAN} – blekot cienisty. Nie podawany przez dawnych autorów, być
moŜe umieszczany razem z A. cynapium. 6 stan.: PdW, ul. 29 Listopada, zniwelowany plac gruzowiskowy; PdW, ul. K.Brodzińskiego, przypłocie oraz świeŜe
wysypisko gliny na placu budowy; Rog, ul. Wybrz. Marsz. F. Focha, zaśmiecony
próchniczno-gliniasty plac; Li, ul. J. Paderewskiego, świeŜe zwałowisko gliny na
placu budowy; StM, ul. J.Matejki, zbocze skarpy nad szosą. Apofit wilgotnych
lasów?
283. Oenanthe aquatica (L.) POIR. – kropidło wodne. W opracowaniu B. Kotuli (1881) O. phellandrium LAM. – dość częste w kałuŜach, moczarach i na podmokłych łąkach na wschód od Przemyśla, wymienione m.in. z łąk pod Długimi
Łozami (Długołaza). Obecnie bardzo rzadko, w wodach stojących – 2 stan.: Pra, ul.
Sanocka, zarastające oczko wodne po eksploatacji Ŝwiru na starorzeczu Sanu; Pra,
ul. R.Rosłońskiego, oczko wodne na terenie starorzecza Sanu.
284. Cnidium dubium (SCHKUHR) THELL. – selernica Ŝyłkowana. Według
B. Kotuli (1881) jako C. osnosum KOCH. – bardzo rzadka, na wilgotnych łąkach
(łąka między Krównikami a Łuczycami). J. Piórecki (1986) podaje ją z łąk krównickich. Potwierdzona przeze mnie w tym rejonie, w kompleksie łąk przy wschodniej granicy miasta, w zespole Cirsio-Polygonetum. Gatunek umieszczony na liście
roślin zagroŜonych jako naraŜony na wyginięcie (V).
285. *Foeniculum vulgare MILL. – fenkuł (koper) włoski. U B. Kotuli (1881)
„w ogrodach warzywnych często uprawiany”. Ostatnio nie stwierdzony w Przemyślu.
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286. *Anethum graveolens L. – koper ogrodowy. Według B. Kotuli (1881)
gdzie niegdzie dziczejący – „quai nad Sanem, pola koło folwarku Zielonki”. Obecnie dość często zdziczały – 14 stan.: na zwałach ziemi ogrodowej, na terenach kolejowych, gruzowiskach, rzadziej na nasypach dróg (zespoły: Sisymbrietum
sophiae, Chenopodietum ruderale, Balloto-Chenopodietum, Chenopodio-Rumicetum obtusifolii). Ergazjofigofit zachodnio-środkowoazjatycki.
287. Selinum carvifolia (L.) L. – olszewnik kminkolistny. Za czasów B. Kotuli
(1881) pospolity na łąkach i w podmokłych lasach. W trakcie swoich badań zanotowałam go tylko na 3 stan.: BuW, ul. Krakowska, wilgotna łąka; PdW, ul. St. Augusta, nad potoczkiem na dnie wąwozu; dzielnica Krówniki, wilgotne łąki.
288. Angelica sylvestris L. – dzięgiel leśny. Gatunek podany z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) pospolity w lasach
i zapustach, rzadszy na łąkach i suchych stokach. 27 stan.: w łęgach i zaroślach
nadrzecznych, na wilgotnych łąkach i skrajach zarośli, w rowach, w wilgotnych
zagłębieniach terenu, rzadziej na przydroŜach (zespoły: Salici-Populetum, Salicetum triandro-viminalis, Filipendulo-Geranietum, Cirsio-Polygonetum, Cirsietum
rivularis, Polygono-Bidentetum, Tanaceto-Artemisietum). Apofit lasów łęgowych
i wilgotnych łąk.
289. Peucedanum cervaria (L.) LAPEYR. – gorysz siny. Wymieniony przez
E. Turczyńskiego (1872), u B. Kotuli (1881) częsty po suchych stokach, na skrajach lasów i w zapustach. Obecnie bardzo rzadki – 2 stan.: Kopiec Tatarski, suche,
słoneczne zbocze; Krz, ul. Krzemieniec, wapienne zbocze wąwozu.
290. Peucedanum palustre (L.) MOENCH – gorysz błotny. Kotula (1881) wymienia go ze stanowiska dość odległego od Przemyśla (k. Starzawy). Odnalazłam
go na terenie Przemyśla tylko na podmokłej łące w dolinie potoku przy ul. M. Wołodyjowskiego (Ku).
291. Peucedanum oreoselinum (L.) MOENCH – gorysz pagórkowy. Podany
przez E. Turczyńskiego (1872), za czasów B. Kotuli (1881) bardzo częsty na suchych łąkach i mszystych stokach, przerzedzonych lasach, w zapustach, na przydroŜach, Ŝwirach i ugorach. Aktualnie bardzo rzadki – 3 stan.: Zi, ul. L. Pasteura,
suche, słoneczne wzgórze; KrW, ul. Potokowa, zbocze fortu; Kopiec Tatarski, słoneczne, południowe zbocze.
292. Daucus carota L. – marchew zwyczajna. Zanotowana przez E. Turczyńskiego (1872), u B. Kotuli (1881) bardzo pospolita na polach ornych, ugorach,
przydroŜach, suchych stokach, zapustach i przerzedzonych lasach. 96 stan.: na
terenach kolejowych, przydroŜach, podwórkach, poboczach dróg, gruzowiskach,
zaniedbanych skwerach, zwałach gliny, śmietniskach (Agropyretum repentis, Sisymbrietum sophaiae, zbior. ze zw. Onopordion acanthii, Tanaceto-Artemisietum),
rzadziej na łąkach, pastwiskach, na skrajach suchych zarośli, na miedzach i w mu-
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rawach kserotermicznych; ( Lolio-Cynosuretum, Trifolio-Agrimonietum, zbior. z kl.
Festuco-Brometea). Apofit łąkowy.
293. Heracleum sphondylium L. S. STR. (H. sphondylium L. subsp. sphondylium) – barszcz zwyczajny. Podany przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) jako gatunek pospolity na niezbyt wilgotnych łąkach, mszystych stokach, zapustach i przerzedzonych lasach. 85 stan.: na terenach kolejowych, poboczach dróg i ścieŜek, zwałach gliny, rzadziej na łąkach i skrajach zarośli, sporadycznie w uprawach okopowych. Najczęściej stwierdzony w zbiorowiskach: ze
związku Onopordion acanthii oraz zespołach: Bunietum orientalis, ChenopodioRumicetum obtusifolii, Sambucetum ebuli, Polygonetum cuspidati, Arrhenetheretum medioeuropaeum i zbior. z kl. Epilobietea. Apofit łąkowy.
294. Heracleum sibiricum L. (H. sphondylium subsp. sibiricum (L.) SIMONK.
– barszcz syberyjski. rzadko, w zaroślach nadrzecznych i łęgach, na przydroŜach. Nie podawany przez dawnych autorów, przypuszczalnie umieszczany pod
nazwą H. sphondylium. 3 stan.: Bu, ul. Buszkowicka, wikliny nadrzeczne; Rog,
ul. Wybrz. Marsz. F. Focha, pobocze ścieŜki nad Sanem; Pra, ul. Sanocka, łęg na
starorzeczu Sanu. Apofit łąkowy.
295. Heracleum sosnowskyi MANDEN. – barszcz Sosnowskiego. Nie podawany wcześniej z Przemyśla, przejściowo występował w róŜnych częściach miasta na
pocz. lat 90-tych, lecz na znanych mi stanowiskach został wytępiony z uwagi na
obowiązujące przepisy o zwalczaniu tej rośliny. Widziałam go m.in. przy ul.
K. Gurbiela (BuW) na poboczu drogi.
296. Pastinaca sativa L. S. STR. – pasternak zwyczajny. Wymieniony przez
E. Turczyńskiego (1872) i B. Kotulę (1881) jako bardzo częsty, miejscami nader
pospolity na suchych stokach, polach ornych, przydroŜach, w zapustach, łozinach
nad Sanem, Ŝwirowiskach, przerzedzonych lasach. Obecnie pospolicie, przewaŜnie
na siedliskach synantropijnych – 143 stan.: na terenach kolejowych, poboczach
dróg, rzadziej w rowach, na zwałach gliny, zaniedbanych trawnikach i skwerach,
na skrajach zarośli i łąkach. Najczęściej notowany w zespołach: Agropyretum repentis, Erigeronto-Lactucetum, Sisymbrietum sophiae, Lepidietum drabae, Tanaceto-Artemisietum, zbior. ze związku Onopordion acanthii oraz w zespole Arrhenatheretum medioeuropaeum. Apofit łąkowy.
297. Laserpitium latifolium L. – okrzyn szerokolistny. B. Kotula (1881) podał
go jako bardzo rzadki – w najbliŜszej okolicy Przemyśla gatunek ten rósł w zapuście na skraju lasu jaksmanickiego oraz na liniach oddziałowych. Odnalazłam go
na 1 stan.: Krz, ul. Krzemieniec, suche, wapienne wzgórze.
298. Laserpitium prutenicum L. – okrzyn łąkowy (o. pruski). gatunek podawany przez B. Kotulę (1878) – „w zapuście nad górnym biegiem potoku ostrowskiego”. Później nie odnaleziony.
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CELASTRACEAE
299. Euonymus europaea L. (Evonymus europaea L.) – trzmielina pospolita.
B. Kotula (1878, 1881) podaje ten gatunek jako pospolity w lasach i zapustach,
w łozinach nad Sanem oraz na suchych stokach wśród innych krzewów. 17 stan.:
zwykle w lasach grądowych i łęgowych, w parkach i na cmentarzach, w zespołach:
Tilio-Carpinetum, Salici-Populetum, Circaeo-Alnetum.
300. Euonymus verrucosa SCOP. (Evonymus verrucosa SCOP.) – trzmielina
brodawkowata. Wymieniona przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli
(1878, 1881) pospolita w okolicach Przemyśla w suchych lasach i zapustach oraz
na suchych stokach. 2 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, zalesiony pagórek w dolinie potoku pod Lipowicą; PdW, ul. St. Augusta, lasek wokół poaustriackiego
ujęcia wody.
RHAMNACEAE
301. Frangula alnus MILL. (Rhamnus frangula L.) – kruszyna pospolita. Podawana przez B. Kotulę (1878, 1881) jako pospolita w lasach i podmokłych zapustach. 3 stan.: WiG, ul. B. Chrobrego, zarośla w rezerwacie „Winna Góra”; KrM,
ul. Brzozowa, w lasku brzozowym na zboczu wąwozu; Park Zamkowy, zarośla na
skraju sośniny. Gatunek objęty ochroną częściową.
302. Rhammus cathartica L. – szakłak pospolity. B. Kotula (1878, 1881) podaje go jako częsty na wschód od Przemyśla, na Pogórzu rzadszy – „płoty na Wilczu, zapust nad górnym biegiem potoku ostrowskiego, Zamek, Wzniesienie, zarośla powyŜej Kruhela Małego, las ostrowski”. 3 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego,
zbocze nad potokiem pod Lipowicą oraz zarośla na suchym zboczu między Lipowicą a Ostrowem; Cmentarz Zasański.
VITACEAE
303. Vitis vinifera L. – winorośl właściwa. Podana przez J. Pióreckiego (1989)
z Parku Zamkowego. 2 stan.: Rog, ul. M. Rodziewiczówny, zarośla przy opuszczonych budynkach przeznaczonych do rozbiórki; PdW, ul. Owocowa, wśród zarośli
przy płocie. Ergazjofigofit mediterrański.
304. Parthenocissus inserta (A. KERN.) FRITSCH {P. vitacea (KNERR)
HITCHC., P. inserata (A. KERN.) FRITSCH} – winobluszcz zaroślowy. Podawany
przez J. Pióreckiego (1989) – Park Zamkowy, Bakończyce – park przy Technikum
Rolniczo-Łąkarskim. 11 stan.: w zaroślach nadrzecznych, przy płotach i starych
budynkach, w parkach i na cmentarzach w zbiorowiskach ze związków AlnoPadion i Sambuco-Salicion; poza tym gatunek sadzony jako roślina ozdobna. Hemiagriofit północnoamerykański.
SANTALACEAE
305. Thesium linophyllon L. (T. intermedium SHRAD.) – leniec pospolity.
Wymieniony z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę
(1881) jako częsty po suchych stokach i łąkach. S. Batko (1934) podaje go z Win-
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nej Góry. 7 stan.: Kopiec Tatarski, suche, słoneczne zbocze południowe; KrM, ul.
Kruhelska, suche wapienne zbocze wąwozu; dzielnica Krzemieniec, słoneczne
zbocze; PdB, ul. Przemysłowa, słoneczne zbocze; dzielnica Kruhel Wielki, słoneczne wzgórza; Zi, ul. L. Pasteura, suche wzgórza; Ku, ul. M. Wołodyjowskiego,
słoneczne zbocza pod Lipowicą.
LORANTHACEAE
306. Viscum album L. subsp. album (V. album L. S. STR.) – jemioła pospolita typowa. W opracowaniach B. Kotuli (1878, 1881) prawdopodobnie chodzi
o V. album L. subsp. abietis (WIESB.) JANCH., gdyŜ autor ten wymienia ją tylko
z wyŜszych partii Pogórza, pasoŜytującą wyłącznie na jodłach. Rzadko na terenie
miasta, na drzewach liściastych w nasadzeniach przydroŜnych. 5 stan.: Kra, ul.
Armii Krajowej – na Fraxinus excelsior; Kr, ul. Ofiar Katynia – na Populus sp.;
Pra, ul. Sanocka – na Populus sp.; PdW, ul. 29 Listopada – na Populus sp.; WiG,
ul. B. Chrobrego – na Populus sp.; Gar, ul. Boh. Getta – na Populus sp.
OLEACEAE
307. Ligustrum vulgare L. – ligustr pospolity. S. Batko (1938) podaje jego
naturalne stanowiska w jarze między Zniesieniem a Zielonką. J. Piórecki (1989)
wymienia go (jako gatunek ozdobny) z Parku Zamkowego oraz z parku przy Technikum Rolniczo-Łąkarskim na Bakończycach. 11 stan.: niezbyt często, dziczejący
z Ŝywopłotów na opuszczonych klombach, skwerach, przy ogrodzeniach, na
cmentarzach. Nie odnaleziony na naturalnych siedliskach na terenie miasta, widziałam go natomiast poza jego granicami. Apofit zaroślowy?
308. Fraxinus excelsior L – jesion wyniosły. Według B. Kotuli (1878, 1881)
bardzo rzadki w lasach, na terenie Przemyśla sadzony – na Zasaniu, na Zamku.
J. Piórecki 1989 – ogród Karmelitanek, Park Zamkowy, Bakończyce – park przy
Technikum Rolniczo-Łąkarskim. Obecnie dość częsty zarówno na stanowiskach
naturalnych, jak i sadzony. 26 stan.: w łęgach i zaroślach łęgowych, w miejscach
wysięku wody, na przydroŜach, rzadziej jako siewki na skarpach, pod murami,
przy płotach; ponadto sadzony w parkach, na cmentarzach, przy drogach, skąd się
obsiewa. Apofit leśny.
309. *Syringa vulgaris L. – lilak pospolity. Według B. Kotuli (1881) sadzony
po ogrodach; J. Piórecki (1989) wymienia go z kilku stanowisk równieŜ jako sadzony: Park Zamkowy, Bakończyce – park przy Technikum Rolniczo-Łąkarskim.
12 stan.: zwykle sadzony w ogrodach, przy płotach, na skwerach; niekiedy dziczeje
przy opuszczonych zabudowaniach, w zaroślach przy ogrodzeniach, na cmentarzach. Ergazjofigofit południowo-wschodnioeuropejski.
MENYANTHACEAE
310. Menyanthes trifoliata L. – bobrek trójlistkowy. Gatunek podany przez
B. Kotulę (1881) jako rzadki w okolicy Przemyśla – „moczary nad ostrowskim
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potokiem”. Tutaj nie odnaleziony, rośnie natomiast na Kruhelu Małym przy wysięku wody na zboczu. Objęty częściową ochroną gatunkową.
GENTIANACEAE
311. Centaurium pulchellum (SW.) DRUCE – centuria nadobna. Gatunek podany przez E. Turczyńskiego (1872), wymieniony przez B. Kotulę (1881) (pod
nazwą Erythraea pulchella FRIES.) z kilku stanowisk – „pastwisko między Sielcem
a Bakończycami, rowy kolejowe pod Bakończycami, jar koło strzelnicy na Zasaniu, jar obok Bud, brzeg Sanu pod Zasaniem, rowy obok drogi wojskowej pod
Wniesieniem, łąka na południowy zachód od Wzniesienia”. Nie odnaleziony przeze mnie. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
312. Centaurium erythraea RAFN. subsp. erythraea (C. minus MOENCH,
C. umbellatum GILIB.) – centuria pospolita (c. zwyczajna). Podana przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) pod nazwą Erythraea centaurium PERS.
jako bardzo pospolita na łąkach, stokach, w zapustach. Sporadycznie na suchych
stokach – 2 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, słoneczne zbocza pod Lipowicą
oraz zbocza nad Ostrowem. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
313. Gentiana cruciata L. – goryczka krzyŜowa. Za czasów B. Kotuli (1881)
dość częsta – „Winna Góra, parów za folwarkiem DruŜbackiego, reduta na grzbiecie na zachód od Lipowicy, jary kamieniste pod Pikulicami, Wzniesienie, stok
kwiecisty na północ od krzyŜa Zielonki”. S. Batko (1934) opisuje ją jako gatunek
znacznie rzadszy niŜ za czasów B. Kotuli, wymienia ją z Winnej Góry. 3 stan.: ul.
Sanocka (pod Kruhelem Małym), suche, trawiaste zbocze; Krz, ul. Krzemieniec,
wapienne zbocze wąwozu; Krz, ul. Pod 3 KrzyŜami, suche zbocze przy zachodnim
krańcu Parku Zamkowego (dwa ostatnie stanowiska prawdopodobnie przetrwały
od czasów B. Kotuli). Gatunek objęty ochroną ścisłą.
314. Gentiana asclepiadea L. – goryczka trojeściowa (g. trojeściowata). Gatunek podany z okolicy Przemyśla przez S. Batkę (1934) – buczyna na Kruhelu. Stanowisko potwierdzone przez J. Pióreckiego (inf. ustna). Nie odnaleziona przeze
mnie na terenie miasta. Gatunek objęty ochroną ścisłą, ogólnogórski.
315. Gentianella ciliata (L.) BORKH. (Gentiana ciliata L.) – goryczuszka (goryczka) orzęsiona. U B. Kotuli (1881) dość częsta na suchych stokach, w zapustach, przerzedzonych lasach – „reduta na grzbiecie na zachód od Lipowicy, mszysty wąwóz za krzyŜem Zielonki; brzezina pod Kruhelem Małym, zapust na
wschodnim brzegu lasu prałkowieckiego”. Odnalazłam ją tylko na 1 stan., nie wymienionym przez Kotulę: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, na południowo-zachodnim, nasłonecznionym zboczu (1 okaz). Gatunek objęty ochroną ścisłą.
APOCYANACEAE
316. Vinca minor L. – barwinek pospolity. B. Kotula 1881 wymienia go jako
bardzo rzadki– zapust nad ostrowskim potokiem. 4 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, lasek łęgowy nad potokiem ostrowskim pod Lipowicą (być moŜe jest to
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stan. które przetrwało od czasów Kotuli); BuM, ul. J. III Sobieskiego, pobocze
drogi (zdziczały); WiG, ul. B. Chrobrego, pod płotem (zdziczały); Cmentarz Zasański, zbocze na skraju cmentarza (zdziczały). Apofit leśny. Gatunek objęty
ochroną częściową.
ASCLEPIADACEAE
317. Vincetoxicum hirundinaria MEDIK. (V. officinale MOENCH.) – ciemięŜyk białokwiatowy. Według B. Kotuli (1881) częsty, szczególnie na wschód od
Przemyśla – na suchych stokach, łąkach i w zapustach. Wymieniony z terenu
Przemyśla przez K. Karczmarza i J. Pióreckiego (1977). 4 stan.: BuW, ul. Monte
Cassino, nasłonecznione zbocze wąwozu lessowego; PdW, ul. St. Augusta, słoneczny, suchy stok; WiG, ul. B. Chrobrego, suche zbocze w rezerwacie „Winna
Góra”; WyG, zbocze Kopca Tatarskiego.
RUBIACEAE
318. Sherardia arvensis L. – rolnica pospolita. Gatunek podawany przez
B. Kotulę (1881) jako bardzo częsty na polach ornych w okolicy Przemyśla. Przeze
mnie nie odnaleziony. Archeofit śródziemnomorski.
319. Cruciata glabra (L.) EHREND. (Galium vernum SCOP.) – przytulinka
(przytulia, krucjata) wiosenna. U B. Kotuli (1878, 1881) bardzo pospolita po suchych, mszystych łąkach i stokach, w zaroślach i przerzedzonych lasach. 11 stan.:
na suchych łąkach, w zaroślach (zbior. ze związku Trifolion medii), rzadziej na
terenach kolejowych, zwałach ziemi, nad rowami (Agropyretum repentis, Sambucetum ebuli, Junco-Menthetum longifoliae). Apofit leśny?
320. Galium odoratum (L.) SCOP. (Asperula odorata L.) – przytulia (marzanka) wonna. Podawana przez B. Kotulę (1878, 1881) jako pospolita w cienistych lasach. 5 stan.: Uj, ul. J.Wysockiego, las przy północnej granicy miasta od
Domu Pomocy Społecznej po ul. Armii Krajowej (Li); Park Zasański, w grądzie;
śu, ul. Krakowska, las przy wyjeździe z miasta w kierunku śurawicy; BuW, ul.
Monte Cassino, zalesione zbocze wąwozu; dzielnica Kruhel Wielki, las. Gatunek
objęty ochroną częściową.
321. Galium boreale L. – przytulia północna. Według B. Kotuli (1881) pospolita po suchych stokach i łąkach, rzadsza w zapustach i na ugorach. 7 stan.: WiG,
ul. B. Chrobrego, słoneczne zbocze w rezerwacie „Winna Góra”; Krz, ul. Krzemieniec, wapienne zbocze wąwozu; KrW, ul. L. Pasteura, słoneczne wzgórze; KrW, ul.
Potokowa, zbocze zburzonego fortu „Kruhel”; Kr, w rejonie mleczarni na południe
od ul. Lwowskiej, okresowo wilgotne łąki (tutaj dość częsta); Bu, ul. Buszkowicka,
pobocze torowiska; Prze, ul. Lwowska, pobocze torowiska. Apofit łąkowy.
322. Galium rubioides L. – przytulia szerokolistna. Nie podawana dotąd z Przemyśla i okolic. 1 stan.: dzielnica Krówniki, kompleks mokrych łąk przy wschodniej
granicy miasta. Z uwagi na brak okazów zielnikowych występowanie tego gatunku
na podanym stanowisku wymaga potwierdzenia.
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323. Galium aparine L. – przytulia czepna. Wymieniona przez E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula (1878, 1881) podaje ją pod nazwą G. aparine WIMM. ET
GRAB. α verum WIMM. ET GRAB. jako częstą w podmokłych lasach i zapustach,
rzadszą w zboŜach.
65 stan.: na terenach kolejowych, gruzowiskach, zwałach ziemi, nasypach dróg,
śmietniskach, przypłociach, rzadziej w zaroślach nadrzecznych i uprawach zboŜowych. Najczęściej notowana w zespołach: Sambucetum ebuli, Impatienti-Convolvuletum, zbior. ze związku Alliarion, Chenopodietum ruderale, Salicetum triandro-viminalis. Apofit leśny.
324. Galium palustre L. – przytulia błotna. B. Kotula 1881 wymienia ją z okolic Przemyśla jako bardzo pospolitą na bagnach, moczarach, podmokłych łąkach
wśród podmokłych zapustów. 12 stan.: na podobnych siedliskach, jak u Kotuli – na
rozlewiskach potoków, w miejscach podmokłych, na brzegach zarastających oczek
wodnych, na starorzeczach i na mokrych łąkach (Filipendulo-Geranietum, zbior. ze
związku Magnocaricion).
325. Galium uliginosum L. – przytulia bagienna. U B. Kotuli (1881) rzadka –
łąka sielecka, rowy reduty lipowickiej, moczary nad ostrowskim potokiem. J. Piórecki (1986) podaje ją z łąk krównickich. Odnaleziona w rejonie ostatniego z wymienionych stanowisk, w dzielnicy Krówniki przy wschodniej granicy miasta
w zespole Cirsio-Polygonetum.
326. Galium spurium L. subsp. spurium – przytulia fałszywa. Wymieniona
przez B. Kotulę (1881) pod nazwą G. aparine WIMM. ET GRAB. γ spurium WIMM.
ET GRAB. tylko z 1 stan w okolicy Przemyśla (ściernisko na Obtyniu). Odnalazłam
ją na 1 stan. na terenie miasta: Ba, ul. Bakończycka, podmokły, gliniasty plac na
łące przy rowie. Archeofit meditterańsko-irano-turański.
- subsp. infestum (WALDST. & KIT.) JANCH. – takson podany przez B. Kotulę
pod nazwą G. aparine ß infestum jako rzadki – Ŝyto między Krównikami i Bakończycami. Przeze mnie nie odnaleziony.
327. Galium verum L. S. STR. – przytulia właściwa. Zanotowana przez E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula (1881) podaje ją ogólnie jako pospolitą po suchych
stokach i łąkach, miedzach, w zapustach i przerzedzonych lasach. 14 stan.: na suchych, słonecznych zboczach, miedzach, skrajach ciepłolubnych zarośli, rzadko na
skrajach zarośli nadrzecznych, sporadycznie na zwałach gliny. Zanotowana w zbiorowiskach ze związków Cirsio-Brachypodion i Trifolion medii oraz w zespole
Rudbeckio-Solidaginetum. Apofit muraw kserotermicznych.
328. Galium sylvaticum L. – przytulia leśna. Gatunek podany przez E. Turczyńskiego (1872) i B. Kotulę (1878, 1881), jako częsty w lasach. Przeze mnie nie
odnaleziony, być moŜe chodzi tu o G. schultesii.
329. Galium schultesii VEST – przytulia Schultesa. Nie podawana przez dawnych autorów, prawdopodobnie z powodu podanego wyŜej. 2 stan.: Ku, ul. M. Wo-
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łodyjowskiego, zarośla łęgowe w dolinie potoku pod Lipowicą oraz zbocze zalesionego wzgórza.
330. Galium mollugo L. S. STR. (G. mollugo L. subsp. mollugo) – przytulia
pospolita. Wymieniona przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) jako
gatunek pospolity , rosnący zwykle z Galium verum. Obecnie bardzo często, liczne
są stanowiska na siedliskach synantropijnych – 87 stan.: na łąkach, w rowach, na
terenach kolejowych, gruzowiskach, wilgotnych gliniastych placach, zwałach gliny, na skrajach zarośli, w ogrodach i na cmentarzach, rzadziej na suchych stokach.
Najczęściej zanotowana w zespołach: Arrhenatheretum medioeuropaeum, Eupatorietum cannabini, Junco-Menthetum longifoliae, Agropyretum repentis, Chenopodio-Rumicetum obtusifolii, zbior. ze zw. Onopordion acanthii). Apofit łąkowy.
331. Galium album MILL. {G. mollugo subsp. erectum (HUDS.) SYME} –
przytulia biała. 11 stan.: na suchych stokach w zbior. ze związków CirsioBrachypodion pinnati i Trifolion medii oraz z klasy Rhamno-Prunetea. Nie podawana przez dawnych autorów, być moŜe umieszczana razem z G. mollugo.
332. Galium rivale (SIBTH. & SM.) GRISEB. (Asperula rivalis SIBTH. & SM.) –
przytulia (marzanka) lepczyca (m. potokowa). U B. Kotuli (1881) Asperula aparine MB – rzadka, w zaroślach, na podmokłych łąkach i na skrajach lasów, podana
m.in. z dąbrowy pod śurawicą. Przeze mnie nie odnaleziona.
CAPRIFOLIACEAE
333. Sambucus ebulus L. – bez hebd (dziki bez hebd). Wymieniony przez
E. Turczyńskiego (1872); B. Kotula (1881) podaje go jako bardzo częsty po suchych stokach, miedzach, zapustach, na przydroŜach, polach ornych, Ŝwirach.
Podany równieŜ Przemyśla przez K. Karczmarza i J. Pióreckiego (1977). 9 stan.:
dzielnica Kuczanów, obrzeŜe torowiska kolejowego; Prze, ul. Lwowska, cieniste,
zaśmiecone przypłocie; PdB, ul. Przemysłowa, ocienione zbocze, zaśmiecone butwiejącym drewnem; Gr, ul. Grochowska, zsypisko próchnicznej ziemi; Her, ul.
Cegielniana, w zaroślach na zboczach doliny potoku; Le, ul. S.Batorego, zsypisko
ziemi ogrodowej pod parkanem; Gł, ul. M. Bielskiego, zaśmiecony skraj gliniastego nieuŜytku; Kuc, ul. OkręŜna, pobocze drogi na krawędzi zbocza doliny Wiaru;
Pra, ul. Sanocka, skraj zarośli koło ogródków działkowych (na terenie starorzecza)
Sanu. Buduje zespół Sambucetum ebuli. Apofit zaroślowy.
334. Sambucus nigra L. – bez czarny (dziki bez czarny). Podany przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1878, 1881) jako bardzo częsty po lasach i podmokłych zapustach, w łozinach i zaroślach. Obecnie przewaŜnie na siedliskach
synantropijnych. 41 stan.: w zaroślach przydroŜnych i śródpolnych (zbior. ze
związku Sambuco-Salicion) na przypłociach, śmietniskach, gruzowiskach, skarpach, podwórkach, zwałach gliny, pod murami (zespoły: Polygonetum cuspidati,
Impatienti-Convolvuletum), rzadziej w lasach i zaroślach (Tilio-Carpinetum, zbior.
ze związku Alno-Padion). Apofit leśny.
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335. Sambucus racemosa L. – bez koralowy (dziki bez koralowy). B. Kotula
(1878, 1881) wymienia go z okolic Przemyśla jako dość częsty w lasach, zapustach
i na zrębach – na północny zachód od Lipowicy, las ostrowski. Nie odnalazłam go
na terenie miasta, rośnie natomiast na zachód od miasta. Gatunek górski, reglowy.
336. Viburnum opulus L. – kalina koralowa. U B. Kotuli (1878, 1881) pospolita w lasach i zapustach. 15 stan.: w lasach, zaroślach, parkach, na cmentarzach,
w zaroślach nadrzecznych (Tilio-Carpinetum, Alnetum incanae, Circaeo-Alnetum,
Salici-Populetum, zbior. z klasy Epilobietea angustifolii). Apofit leśny. Gatunek
objęty ochroną częściową.
337. *Symphoricarpos albus (L.) S.F. BLAKE (S. racemosus MICHX., S. rivularis SUKSD.) – śnieguliczka biała (ś. białojagodowa). Gatunek często sadzony na
skwerach, w Ŝywopłotach, w ogródkach, niekiedy dziczeje na gruzowiskach, przydroŜach, przy opuszczonych zabudowaniach, na cmentarzach. Podana przez J.
Pióreckiego (1989) z Parku Zamkowego i parku Technikum Rolniczo-Łąkarskiego
na Bakończycach. 5 stan.: Cmentarz Zasański, przy wysypisku gałęzi na skarpie;
Cmentarz Główny, pod murem; ul. WiG, B. Chrobrego, przydroŜe oraz pod murem
walącej się kamienicy; Rog, ul. M.Rodziewiczówny, przy opuszczonych zabudowaniach przeznaczonych do rozbiórki. Ergazjofigofit północnoamerykański.
338. *Lonicera caprifolium L. – wiciokrzew przewierceń (kozilistek). Gatunek
hodowany w parkach jako roślina ozdobna. Podany przez J. Pióreckiego (1989):
Park Zamkowy; Bakończyce; park Technikum Rolniczo-Łąkarskiego. Nie stwierdziłam okazów zdziczałych.
339. *Lonicera tatarica L. – wiciokrzew (suchodrzew) tatarski. Podobnie jak
poprzedni. J. Piórecki (1989) podaje go z Parku Zamkowego.
340. *Lonicera xylosteum L. – wiciokrzew (suchodrzew) pospolity (w. pospolity). RównieŜ wyłącznie sadzony jako roślina ozdobna. Wymieniony przez J. Pióreckiego (1989): Bakończyce, park Technikum Rolniczo-Łąkarskiego. B. Kotula
(1881) wymienia najbliŜsze naturalne stanowiska tej rośliny z okolic Kalwarii Pacławskiej.
ADOXACEAE
341. Adoxa moschatellina L. – piŜmaczek wiosenny. U B. Kotuli (1878, 1881)
bardzo częsty w okolicach Przemyśla, szczególnie w olszynach. Obecnie sporadycznie na terenie miasta – 2 stan.: Os, ul. Węgierska, w łęgu Circaeo-Alnetum
przy potoku; BuW, ul. Monte Cassino, zalesione, podmokłe dno wąwozu.
VALERIANACEAE
342. Valerianella dentata (L.) POLLICH – roszpunka (roszponka) ząbkowana.
Wymieniona z okolicy Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) bardzo pospolita na polach ornych i w ich pobliŜu. Odnalazłam ją tylko
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na 2 stan.: BuW, ul. Krakowska, na grządce warzywnej; KrW, ul. Witoszyńska, na
ściernisku. Archeofit meditterrański.
343. Valerianella rimosa BASTARD – roszpunka (roszponka bruzdkowana.
Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) pod nazwą V. auricula DC. – „Ŝyto na
Winnej Górze, ściernisko koło Bud, droga od Popiela do Lipowicy”. Później nie
odnaleziony. Archeofit meditterrański.
344. Valerianella locusta LATERR EMEND. BETCKE (V. locusta LATERR, V. locusta (L.) LATERR, V. olitoria (L.) POLLICH) – roszpunka (roszponka) warzywna.
Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) pod nazwą V. olitoria POLL. jako bardzo
rzadki („groble traktu węgierskiego między Kuńkowcami a Łętownią”). S. Batko
(1934) wymienia go z Winnej Góry. Przeze mnie nie odnaleziony na terenie Przemyśla. Archeofit ? meditterrański.
345. Valeriana officinalis L. – kozłek lekarski. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) pod nazwą V. officinalis L. α minor NEILR. jako rzadki – „zarośla nad
ostrowskim potokiem” i V. officinalis L. ß maior NEILR jako bardzo częsty na
podmokłych łąkach i w zapustach. Odnaleziony przeze mnie na 1 stan. w rejonie
wymienionym przez Kotulę – Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, na skraju wilgotnej
łąki nad rowem.
346. Valeriana dioica L. – kozłek dwupienny. Według B. Kotuli (1878) w najbliŜszej okolicy Przemyśla bardzo rzadki; w opracowaniu z 1881 tegoŜ autora gatunek ten opisany był jako bardzo częsty na wschód od Przemyśla, w lasach, zapustach, mokrych łąkach śródleśnych i łozinach. 1 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, młaka na łące w dolinie potoku.
347. Valeriana sambucifolia J. C. MIKAN {V. officinalis L. subsp. sambucifolia (J.C. MIKAN) ČELAK.} – kozłek bzowy. Gatunek podany przez B. Kotulę
(1881) jako V. officinalis L. γ sambucifolia – „zarośla na północnym stoku tuŜ
przed lasem ostrowskim, olszyna nad Sanem pod kamieniołomem ostrowskim”.
Nie odnaleziony przeze mnie. Gatunek górski, reglowy.
348. Valeriana simplicifolia KABATH. {V.dioica L. subsp. simplicifolia
(RCHB.) NYMAN, V. simplicifolia (RCHB.) KABATH.}– kozłek całolistny. Nie wymieniany wcześniej z Przemyśla i okolic, być moŜe jednak był umieszczany pod
nazwą V. dioica. Bardzo rzadko – 3 stan.: BuW, ul. Monte Cassino, młaka na dnie
zalesionego wąwozu; Os, ul. Ostrowska, w łęgu na terasie zalewowej Sanu; Pra, ul.
Sanocka, w łęgu na terenie starorzecza Sanu.
CONVOLVULACEAE
349. Calystegia sepium (L.) R. BR. – kielisznik zaroślowy. Zanotowany przez
E. Turczyńskiego (1872), wymieniony z okolic Przemyśla przez B. Kotulę (1881)
jako częsty, szczególnie w łozinach nad Sanem, w wilgotnych lasach, w zakrzewieniach wśród łąk. Obecnie częsty, lecz przewaŜnie na siedliskach synantropij-
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nych. 44 stan.: w zaroślach nadrzecznych i łęgach (Rudbeckio-Solidaginetum;
Phalaridetum arundinaceae, Salicetum triandro-viminalis, Salici-Populetum), na
przypłociach, zwałach ziemi, śmietniskach, przydroŜach, terenach kolejowych
(zbior. ze związku Onopordion acanthii oraz zespoły: Erigeronto-Lactucetum,
Lamio-Conietum, Chenopodio-Rumicetum obtusifolii, Sambucetum ebuli, Helianthetum tuberosi), rzadziej na starych murach (Asplenietum trichomano-rutae
murariae). Apofit łęgowy.
350. Convolvulus arvensis L. – powój polny. Podany przez E. Turczyńskiego
(1872) oraz B. Kotulę (1881) – „bardzo pospolity na polu ornem, koło dróg, na
Ŝwirach, po suchych stokach, w zrębach”. Aktualnie równieŜ pospolicie, w większości na siedliskach synantropijnych. 215 stan.: tereny kolejowe, pola uprawne,
przydroŜa, gruzowiska, zwały ziemi, przypłocia, śmietniska. Najczęściej stwierdzony w zespołach: Galinsogo-Setarietum, Agropyretum repentis, Sisymbrietum
sophiae, Lepidietum drabae, Chenopodio-Rumicetum obtusifolii, Chaerophylletum
aromatici oraz w zbior. ze związku Onopordion acanthii. Apofit muraw kserotermicznych?
CUTACEAE
351. Cuscuta epithymum (L.) L. S. STR. {C. epithymum (L.) MURRAY,
C. epithymum (L.) NATHH., C. epithymum (L.) NATHH. subsp. epithymum}–
kanianka macierzankowa. B. Kotula (1881) podaje ją pod nazwą C. epithymum α
vulgaris NEILR. – „rzadka (...), łąki pod Długimi Łozami, Winna Góra, zarośla na
brzegu dąbrowy pod śurawicą, zapust na zachód od Lipowicy, stok suchy między
łączką prałkowiecką a lasem ostrowskim”. Rzadko, zwykle na koniczynie Trifolium sp. i lucernie Medicago sp., po łąkach oraz suchych stokach. 4 stan.: PdW, ul.
J. III Sobieskiego, łączka na zboczu; dzielnica Krówniki, wilgotne łąki; Krz, ul.
Krzemieniec, wapienne zbocze wąwozu; Kopiec Tatarski, słoneczne zbocze.
352. Cuscuta europaea L. – kanianka pospolita (k. europejska). Wymieniona
przez Kotulę (1881) z okolic Przemyśla jako bardzo rzadka (Kormanice, Fredropol). Odnalazłam ją w Przemyślu na 3 stan. w dzielnicy Krówniki w kompleksie
wilgotnych łąk, pasoŜytującą głównie na wysokich bylinach tworzących ziołorośla.
SOLANACEAE
353. Lycium barbatum L. (L. halimifolium MILL., L. barbatum AITON,
L. vulgare DUNAL) – kolcowój pospolity (k. szkarłatny). Podany przez B. Kotulę
(1881) jako dość częsty w Ŝywopłotach. 7 stan.: StM, ul. J. Matejki, zbocze skarpy
nad szosą; Neh, ul. Obozowa, pod murem ogrodzenia dawnego PGR-u; Prze, ul.
Lwowska, przypłocie; PdB, ul. M. Konopnickiej, próchniczne przypłocie; Bł,
J. Klaczki, przy barierce na poboczu torowiska; Prze, ul. Przejazdowa, przy obetonowaniu mostu kolejowego na Wiarze; Park Zamkowy, skraj zarośli koło muru
ogrodzenia. Buduje zespół Anthrisco-Lycietum halimifolii. Epekofit meditterrański.
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354. Hyoscyamus niger L. – lulek czarny. B. Kotula (1881) wymienia go jako
dość częsty na przydroŜach – „Sielec, Zasanie, trakt dobromilski, Pikulice, Prałkowce”. 3 stan.: WiG, ul. Graniczna, pobocze drogi; Kuc, ul. OkręŜna, zaśmiecone
zbocze skarpy nad Wiarem; dzielnica Bakończyce, wysypisko gruzu. Archeofit
irano-turański.
355. *Physalis alkekengi L. – miechunka rozdęta. Gatunek dziczejący z hodowli w sąsiedztwie ogródków. Nie wymieniany przez dawnych autorów. 2 stan.:
Rog, ul. J.Niemcewicza, między płytami chodnikowymi a siatką ogrodzeniową;
Pra, ul. boczna Sanockiej, pod płotem w zaniedbanym ogródku na terenie ogródków działkowych. Ergazjofigofit południowo-wschodnioeuropejski.
356. Solanum nigrum L. EM. MILL. (S. nigrum L.) – psianka czarna. Wymieniona przez E. Turczyńskiego (1872); B. Kotula (1881) podaje ją jako dość częstą –
„brzeg Sanu pod Zasaniem, droga pod Wzniesieniem, Przemyśl, Pikulice”. 7 stan.,
wyłącznie na siedliskach synantropijnych: Le, ul. Nestora, ściana starego murku
z cegły; WiG, odgałęzienie ul. B. Chrobrego, kartoflisko; PdB, ul. Wozowa, pryzma próchnicznej ziemi z okruchami cegły i tynku; PdB, ul. M. Konopnickiej,
świeŜo zniwelowany plac gruzowiskowy; StM, ul. J. Matejki, zbocze skarpy nad
szosą; StM, ul. Królowej Jadwigi, zaśmiecanie zbocze na skraju Parku Zamkowego; WiG, ul. B. Chrobrego, śmietnisko na zboczu zburzonego fortu. Archeofit
o nieustalonym pochodzeniu.
357. Solanum dulcamara L. – psianka słodkogórz. Podana przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) jako bardzo częsta, szczególnie na wschód od
Przemyśla – w lasach i wilgotnych zapustach, w łozinach nad Sanem, podmokłych
łąkach, na przypłociach i zwietrzałych murach. Odnalazłam ją na 1 stan. w obrębie
miasta: Bu, ul. Buszkowicka, wikliny nad Sanem.
358. *Solanum tuberosum L. – psianka ziemniak (ziemniak). Za czasów
B. Kotuli (1881) powszechnie uprawiany. Obecnie równieŜ pospolita roślina
uprawna, ponadto dość często wyrasta z porzuconych bulw na śmietniskach, przydroŜach, zwałach ziemi. 5 stan.: Ol, ul. Mała, zbocze zaśmieconej gruzem skarpy
nad Wiarem; ul. J. Poniatowskiego (Zasanie), stare przydroŜne zwałowisko gliny;
PdB, ul. Wozowa, przydroŜne wysypisko śmieci; Pi, ul. Piastowska, zaśmiecone
zsypisko ziemi ogrodowej; Os, ul. Ostrowska, śmietnisko na skarpie nad Sanem.
Ergazjofigofit południowo-amerykański.
359. *Lycopersicon esculentum MILL. (Solanum lycopersicum L.) – pomidor
zwyczajny (psianka pomidor), pomidory). Uprawiany, dziczeje niezbyt często na
śmietniskach, wysypiskach ziemi w sąsiedztwie ogródków działkowych, niekiedy
na rabatach kwiatowych. BuW, 3 stan.: ul. Krakowska, na rabatce kwiatowej między kamieniami; Pra, ul. Sanocka, zsypisko ziemi na terenie ogródków działkowych; Li, ul. J. Wysockiego, przydroŜne śmietnisko. Ergazjofigofit południowoamerykański.
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360. Datura stramonium L. – bieluń dziędzierzawa. Zanotowany przez
E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) dość częsta, szczególnie na
wschód od Przemyśla. Odnaleziony przeze mnie na 1 stan.: PdB, ul. M. Konopnickiej, rozkopany, gruzowiskowy plac. Epekofit północnoamerykański.
BORAGINACEAE
361. Cerinthe minor L. – ośmiał mniejszy. Wymieniany z okolic Przemyśla
przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) jako pospolity po suchych
stokach, na ugorach, koło dróg; zanotowany równieŜ przez K. Karczmarza i J. Pióreckiego (1977) ze stanowiska na Kruhelu. Obecnie sporadycznie – 2 stan.: Gł, ul.
M. Bielskiego, nasyp drogi; Kuc, ul. OkręŜna, zbocze nasypu drogi.
362. Echium vulgare L. – Ŝmijowiec zwyczajny. Podany przez E. Turczyńskiego (1871), według B. Kotuli (1881) bardzo pospolity po suchych stokach, na
ugorach i przydroŜach. Rzadko, odnaleziony wyłącznie na siedliskach synantropijnych. 8 stan.: stacja kolejowa Główna, piaszczysto-gruzowiskowe obrzeŜe torowiska; Rog, ul. Obywatelska, przy murze na placu z okruchami cegły i tynku; Bu, ul.
Buszkowicka, obrzeŜe torowiska kolejowego; stacja kolejowa Zasanie, gruzowiskowy plac przy torach; Prze, ul. Lwowska, obrzeŜe torowiska, PdW, ul. K. Brodzińskiego, zniwelowany plac gruzowisko-gliniasty; Bł, ul. Pocztowa, pobocze
nasypu torowiska; Prze, ul. Lwowska, pobocze tłuczniowego nasypu torowiska;
stacja kolejowa Bakończyce, pobocze ścieŜki. Apofit muraw kserotermicznych.
363. Lithospermum officinale L. – nawrot (nawrocik) lekarski. Wymieniony
przez Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1878) dość rzadki w suchych brzezinach, olszynach i łozinach – brzezina pod Kruhelem Małym, łoziny nad Sanem
koło Prałkowiec, w olszynie nad Sanem pod kamieniołomem ostrowskim, nad
potokiem prałkowskim, w zapuście nad górnym biegiem potoku ostrowskiego.
Według tegoŜ autora (1881) częsty po suchych stokach, w zapustach i zaroślach
oraz na Ŝwirowiskach. Odnalazłam go na 2 stan.: BuW, ul. Monte Cassino, suche
zbocze wąwozu lessowego; Kruhel Wielki, nasłonecznione zbocze.
364. Lithospermum arvense L. {Buglossoides arvensis (L.) I. M. JOHNST.} –
nawrot polny. Podany przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881)
bardzo pospolity na polach ornych, szczególnie w zboŜach, rzadziej na przydroŜach
i Ŝwirowiskach. 6 stan.: dzielnica Kąt, ściernisko po pszenicy; dzielnica Ostrów,
ściernisko po Ŝycie; Prze, ul. Piaskowa, ściernisko po pszenicy; dzielnica Buszkowice, ściernisko po pszenicy; ul. Krakowska, kartoflisko; BuW, ul. Monte Cassino,
ściernisko po pszenicy. Archeofit meditterańsko-irano-turański.
365. Myosotis caespitosa SCHULTZ {M. laxa LEHM. subsp. caespitosa
(SCHULTZ) HYLL.} – niezapominajka darniowa. Nie podawana dotąd z Przemyśla.
Odnaleziona tylko na 1 stan.: BuW, ul. Krakowska, wilgotna łąka.
366. Myosotis palustris (L.) L. EMEND. RCHB.{M. palustris (L.) NATHH.} –
niezapominajka błotna. Zanotowana przez E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula
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(1881) podaje ją jako „nader pospolitą” na podmokłych łąkach, mokradłach, w
rowach, w zabagnionych lasach i zapustach. 15 stan.: nad potokami, w rowach, na
podmokłych łąkach, w wilgotnych zagłębieniach terenu, zwykle w zespołach: Cirsietum rivularis, Cirsio-Polygonetum, Junco-Menthetum longifoliae. Apofit nadwodny.
367. Myosotis sylvatica EHRH. EX HOFFM. {M. silvatica (EHRH.) HOFFM.,
M. sylvatica HOFFM.} – niezapominajka leśna. Gatunek podany przez B. Kotulę
(1878, 1881) jako częsty w okolicach Przemyśla – w lasach i zapustach, m.in. nad
prałkowickim potokiem. Ostatnio nie odnaleziony na terenie miasta.
368. Myosotis sparsiflora POHL (M. sparsiflora J.C. MIKAN, M. sparsiflora
J.C. MIKAN EX POHL) – niezapominajka skąpokwiatowa. Według B. Kotuli (1878,
1881) częsta w wilgotnych lasach i zapustach oraz w łozinach nad Sanem. W opracowaniu z 1878 r. autor ten wymienia ją z dębiny między Kruhelem Wielkim
i Małym, brzeziny pod Kruhelem Małym, rowów w Przemyślu, łozin nad Sanem
powyŜej Przemyśla i Prałkowiec, w ostrowskim, prałkowickim i lipowickim lesie.
Odnalazłam ją na 1 stan.: ul. B. Chrobrego, zarośla na stoku Winnej Góry.
369. Myosotis arvensis (L.) HILL. – niezapominajka polna. Zanotowana przez
E. Turczyńskiego (1872), u Kotuli (1881) pod nazwą M. intermedia Link. – bardzo
pospolita na polach ornych, przydroŜach, suchych stokach, Ŝwirowiskach. 19 stan.:
w uprawach zboŜowych, rzadziej w okopowych, sporadycznie na terenach kolejowych, najczęściej w zbior. Aphano-Matricarietum, Vicietum tetraspermae, Echinochloo-Setarietum, Galinsogo-Setarietum, Tanaceto-Artemisietum. Archeofit meditterańsko-irano-turański.
370. Myosotis ramosissima ROCHEL (M. collina HOFFM.) – niezapominajka
pagórkowa. B. Kotula (1881) podaje ją pod nazwą M. hispida SCHLECHTEND –
„jary koło Bud i za Winną Górą, łąka na południowy zachód od Wzniesienia,
Wzniesienie, brzezina pod Kruhelem Małym, wrzosowisko na siodle na wschód od
Kruhela Wielkiego, dolina między Kruhelem Małym a Wielkim”. 4 stan.: WiG, ul.
B. Chrobrego w rezerwacie „Winna Góra”, suche słoneczne zbocze; ul. BuW, Monte Cassino, zbocze wąwozu lessowego; Gr, ul. Grochowska, w uprawie pszenicy;
WiG, ul. Astronautów, ściernisko po pszenicy. Apofit muraw kserotermicznych.
371. Myosotis stricta LINK EX ROEM. & SCHULT (M. micrantha PALL.,
M. stricta LINK) – niezapominajka piaskowa. Według B. Kotuli (1881) pospolita
na polach ornych i suchych stokach. 2 stan.: dzielnica Buszkowice, ściernisko po
Ŝycie, BuW,ul. Krakowska, ściernisko po pszenicy. Apofit muraw piaszczyskowych.
372. Myosotis discolor PERS. {(M. veriscolor (PERS.) SM.} – niezapominajka
róŜnobarwna. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) – „jar koło Bud, łąka leśna
na południowy zachód od Wzniesienia, wrzosowisko na siodle na wschód od Kruhela Wielkiego”. Później nie odnaleziony.
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373. Asperugo procumbens L. – lepczyca rozesłana. Gatunek wymieniony
przez B. Kotulę (1881) – „kilka okazów znalazł p. Prof. Jaworski na Wilczu”. Później nie odnaleziony w Przemyślu. Archeofit ruderalny.
374. Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK – ułudka leśna. B. Kotula
(1878, 1881) podaje ją jako bardzo rzadką, wymienił ją z lasu ostrowskiego i olszyny nad Sanem pod kamieniołomem ostrowskim, gdzie była dość częstym gatunkiem (oba stanowiska poza granicami miasta). S. Batko (1934) potwierdził występowanie tej rośliny na obu stanowiskach. Nie odnaleziona przeze mnie na terenie Przemyśla.
375. Lappula squarrosa (RETZ.) DUMORT. (Lappula myosotis MOENCH) –
lepnik zwyczajny. Gatunek wymieniony przez E. Turczyńskiego (1872), podany
równieŜ przez B. Kotulę (1881) pod nazwą Echinospermum lappula LEHM. jako
dość częsty po suchych stokach i Ŝwirowiskach – „jar za folwarkiem DruŜbackiego, jar na północ od Zasania ku Lipowicy, jar na południe od Wzniesienia, Ŝwir nad
Sanem pod Wygodą, Ŝwir pod Kruhelem Małym”. Nie odnalazłam go na terenie
miasta.
376. Cynoglossum officinale L. – ostrzeń pospolity. B. Kotula (1881) podaje
go jako częsty po suchych stokach, w zapustach, na przydroŜach i Ŝwirowiskach.
Za czasów S. Batki (1934) dość rzadki. Odnalazłam go tylko na 1 stan.: PdW, ul.
E. Plater, pobocze ścieŜki przy torowisku. Apofit muraw kserotermicznych.
377. Pulmonaria obscura DUMORT. {P. officinalis L. subsp. obscura
(DUMORT.) MURB.} – miodunka ćma. Podana przez E. Turczyńskiego (1872)
i B. Kotulę (1878, 1881) pod nazwą P. officinalis L., według drugiego z wymienionych autorów bardzo pospolita w lasach i zapustach, rzadziej w zaroślach i na
suchych stokach. 17 stan.: w lasach i zaroślach, (Tilio-Carpinetum, zbior. ze związku Alno-Padion) w parkach, na cmentarzach rzadziej na ocienionych zwałach ziemi (zbior. ze związku Alliarion). Apofit leśny.
378. Pulmonaria mollis WULFEN EX A. KERN. (P. mollissima A. KERN.,
P. mollis WULFEN EX HORNEM.) – miodunka miękkowłosa. B. Kotula (1878, 1881)
podaje ją pod nazwą P.angustifolia L. β mollis NEILR. jako bardzo pospolitą lecz
rzadszą od poprzedniej – w lasach i zapustach, po suchych stokach i łąkach. 3 stan.:
Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, słoneczne wzgórza pod Lipowicą; BuW, ul. Monte
Cassino, zbocze wąwozu lessowego; PdW, ul. Przemyska, suche zbocze wąwozu.
379. Anchusa officinalis L. – farbownik lekarski. Według B. Kotuli (1881)
częsty, po suchych stokach, ugorach, miedzach, przydroŜach i na Ŝwirowiskach.
12 stan.: na terenach kolejowych, rzadziej na zwałach gliny i przydroŜach (EchioMelilotetum i in. zbior. ze związku Onopordion acanthii; Tanaceto-Artemisietum,
Chenopodio-Rumicetum obtusifolii), sporadycznie na suchych stokach (zbior. ze
związku Cirsio-Brachypodion pinnati). Apofit muraw kserotermicznych.
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380. Symphytum officinale L. – Ŝywokost lekarski. Podana przez E. Turczyńskiego (1872) u B. Kotuli (1881) bardzo często, szczególnie na wschód od Przemyśla – na podmokłych łąkach i w zapustach. 32 stan.: na łąkach (Arrhenatheretum
medioeuropaeum, Cirsietum rivularis), w zaroślach i łęgach nad potokami i rzekami (zbior. ze związku Alno-Padion), na brzegach rowów, na, wilgotnych ugorach,
rzadziej na wilgotnych zwałach ziemi, gruzowiskach, na terenach kolejowych,
nasypach dróg (Sisymbrietum sophiae, Leonuro-Arctietum tomentosi, ChenopodioRumicetum obtusifolii), Impatienti-Convolvuletum, Sambucetum ebuli), sporadycznie na polach uprawnych, przypłociach, gruzowiskach. Apofit nadwodny.
381. Symphytum tuberosum L. – Ŝywokost bulwiasty. Podawany przez
B. Kotulę (1878, 1881) jako bardzo pospolity w lasach, zapustach i zaroślach.
6 stan.: Ku, ul. M.Wołodyjowskiego, lasek na zboczu w dolinie potoku pod Lipowicą; Li, ul. Armii Krajowej, las; Park Zasański, w grądzie; PdW, ul. Przemyska,
lasek wokół poaustriackiego ujęcia wody; WiG, ul. B. Chrobrego, zarośla w rezerwacie „Winna Góra”; Park Zamkowy, w grądzie.
382. Symphytum cordatum WALDST. & KIT. EX WILLD. (S. cordatum
WALDST. & KIT.) – Ŝywokost sercowaty. B. Kotula (1878, 1881) podaje go jako
częsty w pogórskiej części okolic Przemyśla w podmokłych lasach; najbliŜsze stanowiska koło Przemyśla to „las ostrowski, olszyna nad Sanem pod kamieniołomem
ostrowskim”. S. Batko (1934) potwierdził występowanie tego gatunku w lesie
ostrowskim (poza granicami miasta). Według pierwszego z wymienionych autorów
S. tuberosum i S. cordatum nawzajem się wykluczają. Według moich obserwacji
rzeczywiście tak jest, gdyŜ S. tuberosum nie występuje w najwyŜszych partiach
badanego terenu, gdzie natomiast rośnie S. cordatum. Bardzo rzadko, w lasach
wyŜszych partii miasta powyŜej 300 m n.p.m. – 2 stan.: Li, ul. Sanatoryjna, las;
Park Zamkowy, las na zboczu w północno-zachodniej części Parku. Gatunek reglowy.
SCROPHULARIACEAE
383. Verbascum thapsus L. – dziewanna drobnokwiatowa. Podana przez
E. Turczyńskiego (1872) pod nazwą Verbascum cuspidatum an thapsus – na Zniesieniu. 1 stan.: PdW, ul. E. Plater, pobocze torowiska. Apofit muraw piaszczyskowych.
384. Verbascum densiflorum BERTOL. (V. thapsiforme SCHRAD.) – dziewanna wielkokwiatowa. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) pod nazwą
V. phlomoides L. γ thapsiforme NEILR jako dość częsty na pogórzu – „po Ŝwirach,
suchych stokach – Winna Góra, jar za folwarkiem DruŜbackiego; droga wojskowa
od traktu jarosławskiego do Lipowicy, Wzniesienie, brzeg Sanu pod Wygodą, olszyna nad Sanem pod kamieniołomem ostrowskim”. W czasie ostatnich badań
odnaleziony tylko na 1 stan.: Li, ul. J. Wysockiego, stara pryzma Ŝwiru na poboczu
drogi. Apofit muraw kserotermicznych.
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385. Verbascum phlomoides L. – dziewanna kutnerowata. B. Kotula (1881)
podaje ją pod nazwą V. phlomoides L. α sessile Neilr. – „Ŝwir nad Sanem powyŜej
Zasania, olszyna nad Sanem pod kamieniołomem ostrowskim”. Rzadko, 5 stan.:
Pra, ul. Sanocka, Ŝwirowisko na starorzeczu Sanu; dzielnica Buszkowice, Ŝwirowisko na brzegu Sanu; WiG, ul. B. Chrobrego, zbocze fortu; Bu, ul. Buszkowicka,
słoneczna skarpa koło ciepłowni miejskiej, stacja kolejowa Bakończyce, gliniastoŜwirowe obrzeŜe torowiska. Apofit muraw kserotermicznych?
386. Verbascum nigrum L. – dziewanna pospolita. Wymieniona z okolic
Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872); podawana przez B. Kotulę (1878) jako
dość rzadka „po suchych łozach i olszynach, na brzegach leśnych”, w późniejszym
opracowaniu (1881) autor ten opisał ją jako dość częstą na trawnikach, Ŝwirach,
w przerzedzonych lasach i zapustach – „zapust nad ostrowskim potokiem, murawa
pod Wygodą, łozina nad Sanem powyŜej Przemyśla, olszyna nad Sanem pod kamieniołomem ostrowskim”. 2 stan.: Pra, ul. Sanocka, zarośla na Ŝwirowisku na
terenie starego koryta Sanu; Kra, ul. Krakowska, pobocze drogi koło stacji benzynowej. Apofit leśny.
387. Verbascum blattaria L. – dziewanna rdzawa. Podana przez E. Turczyńskiego (1872), u B. Kotuli (1881) częsta, szczególnie na pogórzu – na przydroŜach,
ugorach, w zapustach. Sporadycznie, w zespole Sisymbrietum sophiae – 2 stan.:
stacja kolejowa Zasanie, zniwelowany plac gruzowiskowy; Le, ul. T. Zana, pobocze torowiska. Efemerofit? Mediterrańsko-południowo-zachodnioazjatycki.
388. Verbascum phoeniceum L. – dziewanna fioletowa. Gatunek podany
przez K. Karczmarza i J. Pióreckiego (1977) z Kruhela. Nie zanotowałam tej rośliny na terenie Przemyśla.
389. Chaenorhinum minus (L.) LANGE {Chaenorrhinum minus (L.) LANGE,
Linaria minor (L.) DESF.} – lniczka (chenorinum, lnica) mała. Takson zanotowany przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) jako częsty na polach
ornych o piaszczystej glebie i na Ŝwirowiskach. 14 stan.: na terenach kolejowych;
gruzowiskach, (zespoły: Sisymbrietum sophiae, Chenopodietum ruderale), rzadziej
na Ŝwirowiskach nadrzecznych. Epekofit ? submediterrański.
390. Linaria vulgaris MILL. {L. vulgaris (L.) MILL.} – lnica pospolita. Wymieniona przez Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) jako bardzo pospolita
po suchych stokach, zapustach i zaroślach, przerzedzonych lasach, na ścierniskach,
ugorach, przydroŜach i Ŝwirowiskach, rzadziej na łąkach. 55 stan.: na terenach
kolejowych, gruzowiskach, przydroŜach (zespoły: Agropyretum repentis, Sisymbrietum sophiae, Lepidietum drabae, zbior. ze związku Onopordion acanthii),
rzadko w uprawach zboŜowych (Vicietum tetraspermae) i suchych zaroślach ze
związku Crataego-Prunion. Apofit ciepłolubnych zarośli z rzędu Prunetalia.
391. Scrophularia nodosa L. – trędownik bulwiasty. Podany przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) bardzo pospolity w lasach i podmokłych
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zapustach, rzadziej na przydroŜach i Ŝwirowiskach. 11 stan.: w lasach, parkach
i zaroślach (Tilio-Carpinetum, Alnetum incanae, Salicetum triandro-viminalis),
w wilgotnych wykopach, na zwałach gliny (Senecioni-Tussilaginetum, TanacetoArtemisietum), rzadziej w zaroślach nadrzecznych (Rudbeckio-Solidaginetum) i na
terenach kolejowych (Agropyretum repentis). Apofit leśny.
392. Scrophularia umbrosa DUMORT. (S. alata GILIB.) – trędownik skrzydlaty
(t. oskrzydlony). Zanotowany przez E. Turczyńskiego (1872), podany przez
B. Kotulę (1881) pod nazwą S. aquatica L. jako częsty na wschód od Przemyśla,
w części podgórskiej rzadszy – w rowach, na mokrych łąkach, w podmokłych zapustach. Obecnie rośnie wzdłuŜ potoku ostrowskiego od Lipowicy po Ostrów (na
całej długości ul. M. Wołodyjowskiego).
393. Scrophularia scopolii HOPPE – trędownik omszony. Gatunek podany
przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1878, 1881 – „nad Sanem powyŜej
Przemyśla, Prałkowce”. Nie odnaleziony na terenie Przemyśla. Gatunek górski.
394. Limosella aquatica L. – namulnik brzegowy. B. Kotula (1881) podaje go
jako częsty na wschód od Przemyśla, w części podgórskiej rzadszy – „kałuŜe: między Bakończycami a Krównikami, rowy kolejowe pod Bakończycami, Ŝwiry i
piaski nad Sanem koło Zasania, kałuŜe po drogach w zapuście na zachód od Lipowicy, piasek nad Sanem pod Wygodą”. 1 stan.: Pra, ul. Sanocka, oczka wodne w
dołach po eksploatacji Ŝwiru na starorzeczu Sanu.
395. Lindernia procumbens (KROCK.) BORBÁS {L. pyxidaria ALL. L. procumbens (KROCK.) PHILLCOX} – lindernia mułowa. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) jako bardzo rzadki, w wysychających kałuŜach – kałuŜe koło Długich
Łóz. Nie odnaleziony przeze mnie.
396. Veronica serpyllifolia L. – przetacznik macierzankowy. Zanotowany
przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) bardzo pospolity w przerzedzonych, podmokłych lasach, w zapustach, na wilgotnych stokach i łąkach,
rzadszy na przydroŜach, ugorach i ścierniskach. 3 stan.: Prze, ul. Piaskowa, ściernisko po pszenicy, BuW, ul. Monte Cassino, w uprawie Ŝyta; Bu, ul. Buszkowicka,
przydroŜe. Apofit łąkowy.
397. Veronica arvensis L. – przetacznik polny. Podany przez E. Turczyńskiego
(1872), B. Kotula (1881) zanotował go jako pospolity na polach ornych, przydroŜach, Ŝwirowiskach, rzadszy na łąkach, stokach, w zapustach i na zrębach. 30 stan.:
w uprawach zboŜowych (Aphano-Matricarietum, Vicietum tetraspermae), rzadziej
w okopowych (Oxalido-Chenopodietum polyspermi), sporadycznie na gruzowiskach i pryzmach gliny (Sisymbrietum sophiae). Apofit muraw kserotermicznych?
398. Veronica triphyllos L. – przetacznik trójlistkowy. Za czasów B. Kotuli
(1881) bardzo częsty na wschód od Przemyśla (Opole Zachodnie), rzadszy na terenach podgórskich – na polach ornych i przydroŜach. Zanotowałam go na 1 stan.:
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KrW, ul. Witoszyńska, ściernisko po jęczmieniu na suchym, słonecznym zboczu.
Archeofit rezystencjalny.
399. Veronica verna L. – przetacznik wiosenny. Gatunek podany przez
B. Kotulę (1881) – „po suchych stokach kamienistych (Wzniesienie)”. Nie zanotowałam tego gatunku w trakcie swoich badań.
400. Veronica hederifolia L. (V. hederaefolia L.) – przetacznik bluszczykowy.
Według B. Kotuli (1881) bardzo pospolity na polach ornych, przydroŜach i zapustach. 3 stan.: WiG, ul. B. Chrobrego, na polu uprawnym; BuW, ul. Krakowska,
w uprawie truskawek naprzeciw szpitala; PdW, ul. J. III Sobieskiego, zbocze ocienionego wąwozu. Apofit lasów łęgowych?
401. Veronica persica POIR. – przetacznik perski. Podany przez B. Kotulę
(1881) pod nazwą V. Buxbaumii TENORE jako pospolity na polach ornych, przydroŜach, rzadszy na Ŝwirowiskach i na zrębach. 40 stan.: w uprawach okopowych
(Vicietum tetraspermae), rzadziej zboŜowych (Galinsogo-Setarietum), na placach
budów, gruzowiskach, zwałach ziemi, nasypach dróg, zaniedbanych rabatach
i klombach (Sisymbrietum sophiae, Chenopodio-Rumicetum obtusifolii), sporadycznie na przypłociach. Epekofit południowo-zachodnioazjatycki.
402. Veronica filiformis SM. – przetacznik nitkowaty. Nie podawany wcześniej z Przemyśla i okolic. W ostatnich latach obserwowany jest masowy rozwój tej
rośliny. 12 stan.: w zbiorowiskach łąkowych, na trawnikach, wilgotnych pastwiskach (Arrhenatheretum medioeuropaeum, Lolio-Cynosuretum), nad rzekami, na
podwórkach, przypłociach, przydroŜach, (Carduetum acanthoidis, ChenopodioRumicetum obtusifolii, Lolio-Plantaginetum) rzadziej na zwałach gliny. Wszędzie
dość licznie tworząc zwarte, ścielące się po ziemi płaty. Holoagriofit.
403. Veronica agrestis L. – przetacznik polny. B. Kotula (1881) podaje go
w dwóch odmianach: α grandifolia NEILR. i ß parvifolia NEILR. – „obie odmiany
częste na polu ornem, koło dróg”. 3 stan.: Her, ul. Fabryczna, uprawa fasoli; WyG,
ul. Kasztanowa, uprawa ziemniaków; KrW, ul. Witoszyńska, uprawa truskawek.
Archeofit meditterrański.
404. Veronica polita FR. – przetacznik lśniący. Nie podawany dotąd z Przemyśla. Dość często, 23 stan.: na polach uprawnych (Aphano-Matricarietum, Vicietum
tetraspermae, Echinochloo-Setarietum, Galinsogo-Setarietum, Oxalido-Chenopodietum polyspermi), sporadycznie na śmietnikach. Archeofit meditterrańsko-iranoturański.
405. Veronica opaca FR. – przetacznik ćmy. RównieŜ nie podawany dotąd
z Przemyśla. Sporadycznie, w uprawach okopowych. 2 stan.: BuM, ul. Kard. J. Wyszyńskiego, w uprawie buraków; KrW, ul. Witoszyńska, na grządce warzywnej.
Archeofit antropogeniczny.
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406. Veronica austriaca L. S. STR. {V. dentata SCHMIDT, V. austriaca L.
subsp. dentata (F.W. SCHMIDT) WATZL} – przetacznik ząbkowany. B. Kotula
(1881) podaje go jako częsty po suchych stokach, przerzedzonych lasach i zapustach – „południowy stok Winnej Góry w całej rozciągłości, Wzniesienie, stok
kwiecisty na północ od KrzyŜa Zielonki, wąwóz na południe od KrzyŜa Zielonki,
stok zachodni pod Trzema KrzyŜami, dębina między Kruhelem Wielkim a Małym”. Rzadko, w zbiorowiskach ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati – 8 stan.,
większość z nich pokrywa się ze stanowiskami podanymi przez B. Kotulę.: WiG,
ul. B. Chrobrego, południowe zbocze fortu „Winna Góra” oraz słoneczna skarpa
100 m na zachód od rezerwatu wisienki stepowej „Winna Góra”; Zn, ul.
L.Pasteura, suche, słoneczne zbocze między Kopcem Tatarskim i Parkiem Zamkowym; Krz, ul. Chodkiewicza, wapienne zbocze wąwozu; Zi, ul. L. Pasteura,
zbocza zburzonych fortów, wały ziemne oraz suche łąki między Zielonką a Kruhelem Wielkim; Ku, ul. Łętowska, zbocze zburzonego fortu.
407. Veronica chamaedrys L. S. STR. – przetacznik oŜankowy. Według B. Kotuli (1878, 1881) „nader pospolita w lasach przerzedzonych, w zapustach, po suchych stokach i łąkach, po miedzach i ugorach”. 100 stan.: w zbiorowiskach łąkowych i pastwiskowych (Arrhenatheretum medioeuropaeum, Holcetum lanati),
w przerzedzonych zaroślach i murawach trawiastych (zbior. ze związków: Trifolion
medii, Cirsio-Brachypodion pinnati oraz z rzędu Prunetalia), w obrębie zabudowy
miejskiej zwykle na trawnikach, w ogródkach przydomowych, na terenach kolejowych, zwałach ziemi, śmietniskach; ponadto na cmentarzach i w parkach, nad rowami, na przydroŜach (Bunietum orientalis, Tanaceto-Artemisietum, ChenopodioRumicetum obtusifolii, Sambucetum ebuli, Chaerophylletum aromatici, RudbeckioSolidaginetum), sporadycznie na starych murach. Apofit łąkowy.
408. Veronica teucrium L. {V. austriaca L. subsp. teucrium (L). D.A. WEBB.}
– przetacznik pagórkowy. Gatunek podany przez B. Kotulę 1881 pod nazwą
V. latifolia L. – „rzadka po suchych stokach i łąkach (...) – Winna Góra”. 2 stan.:
Kopiec Tatarski, suche, słoneczne zbocze; Kruhel Mały, suche, słoneczne zbocze.
409. Veronica montana L. – przetacznik górski. Według B. Kotuli (1878,
1881) gatunek częsty w części pogórskiej okolic Przemyśla, bardzo rzadki na
wschód od miasta. Bardzo rzadko, w cienistych lasach w najwyŜszych partiach
miasta powyŜej 300 m n.p.m. – 2 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, lasek poniŜej
Lipowicy, las między Kazanowem a Lipowicą. Gatunek górski, reglowy.
410. Veronica officinalis L. – przetacznik leśny. Podany przez B. Kotulę
(1878, 1881) jako bardzo pospolity w okolicach Przemyśla, szczególnie w części
pogórskiej w mszystych lasach i zapustach i na suchych stokach. 4 stan.: śu, ul.
Krakowska, na skraju lasu sosnowo-grabowego; KrM, ul. Brzozowa, zagajnik
brzozowy; StM, ul. A. Mickiewicza, pobocze drogi oraz pobocze torowiska. Apofit
leśny.
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411. Veronica scutellata L. – przetacznik błotny (p. bagienny). Wymieniony
przez B. Kotulę (1881) jako częsty, szczególnie na wschód od Przemyśla, na mokrych łąkach, w turzycowiskach i w wilgotnych zapustach. S. Batko (1934) podaje
stanowisko tego gatunku z łąk Długołaza. Nie wiadomo, czy występował w obecnych granicach Przemyśla, nie zanotowałam go w trakcie swoich badań.
412. Veronica beccabunga L. – przetacznik bobowniczek. Zanotowany przez
E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula (1881) opisał ten gatunek jako pospolity
w czystych wodach płynących i stojących. 20 stan.: w rowach, potokach wolnopłynących i w wodach stojących, na młakach, na Ŝwirowiskach nadrzecznych (zbior.
ze związku Sparganio-Glycerion, Polygono-Bidentetum, Junco-Menthetum longifoliae). Apofit nadwodny.
413. Veronica anagallis – aquatica L. (V. anagallis L.) – przetacznik bobownik. B. Kotula (1881) podał go pod nazwą V. Anagallis-beccabunga NEIRL. – „nader rzadka na Ŝwirach Sanu (pod Zasaniem)”. Rzadko, 5 stan.: Ŝwirowiska nadrzeczne wzdłuŜ Sanu między dzielnicami Przekopana i Wilcza.
414. Digitalis grandiflora MILL. – naparstnica zwyczajna. Gatunek podany
przez B. Kotulę (1881) pod nazwą D. ambigua MURR. – „las lipowicki, zapust na
zachód od Lipowicy, zarośla nad ostrowskim potokiem”. Przeze mnie nie odnaleziony.
415. Melampyrum arvense L. – pszeniec róŜowy. Za czasów B. Kotuli (1881)
bardzo częsty, szczególnie na wschód od Przemyśla – na ścierniskach, po suchych
stokach. Zanotowałam go na 1 stan.: BuW, ul. Monte Cassino, murawa na zboczu
opadającym do wąwozu na skraju zarośli tarniny.
416. Melampyrum nemorosum L. – pszeniec gajowy. Podawany z okolic
Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1878, 1881) jako bardzo
pospolity w lasach, zapustach, po suchych stokach. 2 stan.: Kra, ul. Cicha, skraj
lasu koło parkingu; Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, lasek w wąwozie pod Lipowicą.
417. Odontites serotina (LAM.) RCHB. S. STR. {O. rubra GILIB., O. serotina
(LAM.) RCHB. subsp. serotina, O. verna (BELLARDI) DUMORT. subsp. serotina
(DUMORT.) CORB.} – zagorzałek późny. Zanotowany przez E. Turczyńskiego
(1872) oraz B. Kotulę (1881) pod nazwą Euphrasia odontites L. jako bardzo pospolity na polach ornych, podmokłych łąkach, w zapustach, po mszystych stokach,
na przydroŜach i Ŝwirowiskach. 18 stan.: na pastwiskach i łąkach w dolinach rzek
(Lolio-Cynosuretum, Junco-Cynosuretum); na terenach kolejowych, zwałach gliny,
gliniastych placach, rzadziej na przydroŜach, przypłociach i w rowach (Sisymbrietum sophiae, Echio-Melilotetum, Tanaceto-Artemisietum, Junco-Menthetum longifoliae). Apofit nadwodny.
418. Euphrasia rostkoviana HAYNE – świetlik łąkowy. Podany przez B. Kotulę (1881) pod nazwą E. officinalis L. α pratensis NEILR. – „nader pospolita po
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łąkach i trawnikach, wrzosowiskach, niezbyt suchych stokach, w zapustach, w
lasach przerzedzonych”. Sporadycznie, w zbior. ze związku Cirsio-Brachypodium
pinnati oraz w płatach zespołu Lolio-Cynosuretum. 2 stan.: KrM, ul. Brzozowa,
suche, nasłonecznione zbocze; Zn, siodło między Kopcem Tatarskim a parkingiem,
łączka przy ścieŜce
419. Euphrasia stricta D. WOLFF EX J.F. LEHM. (E. stricta D. WOLFF, E. Stricta HOST, E. stricta WETTST) – świetlik wypręŜony. Nie podawany dotąd z Przemyśla. 1 stan.: Kopiec Tatarski, suche trawiaste zbocze o wystawie południowowschodniej. (zbior. ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati).
420. Euphrasia nemorosa (PERS.) WALLR. – świetlik gajowy (ś. zwarty).
Podany przez B. Kotulę (1881) pod nazwą E. officinalis L. ß nemorosa PERS. jako
bardzo rzadki w przerzedzonych lasach, na łąkach leśnych (reduta na zachód od
Lipowicy)”. Nie odnaleziony na terenie Przemyśla.
421. Rhinanthus minor L. {Alectorolophus minor (L.) WIMM. & GRAB.} –
szelęŜnik mniejszy. B. Kotula (1881) wymienia go pod nazwą Rhinanthus Crista
galli L. α minor DÖLL. jako bardzo częsty na suchych łąkach, na stokach i w zapustach. 2 stan.: Kopiec Tatarski, suche, słoneczne zbocze, PdW, ul. Przemyska, zbocze wąwozu lessowego.
422. Rhinanthus serotinus (SCHÖNH.) OBORNÝ {Rh. angustifolius C.C.
GMEL. subsp. angustifolius, Alectorolophus glaber (LAM.) BECK., A. montanus
(SAUT.) FRITSCH} – szelęŜnik większy. Podany przez B. Kotulę (1881) pod nazwą
Rhinanthus Crista galli L. ß major DÖLL. jako bardzo pospolity na łąkach i wilgotnych stokach, w zboŜu, na przydroŜach i w zapustach. 4 stan.: Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, łąka Arrhenantheretum medioeuropaeum na zboczu; dzielnica Krówniki, łąka; Kopiec Tatarski, łączka u podnóŜa stoku, Kruhel Mały, skraj zarośli na
zboczu.
423. Pedicularis sceptrum-carolinum L. – gnidosz królewski. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) jako „nader rzadki – w moczarach (moczar nad prawym
dopływem potoku ostrowskiego)” S. Batko (1934) nie odnalazł go na tym stanowisku. Nie odnaleziony równieŜ przeze mnie. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
424. Pedicularis palustris L. – gnidosz błotny. B. Kotula (1881) wymienia go
z „moczarów nad ostrowskim potokiem w górnym biegu i bagna nad Wygodą –
w obu miejscach dość licznie. S. Batko (1934) nie odnalazł tej rośliny na pierwszym z wymienionych miejsc. Nie odnalazłam go na Ŝadnym z tych stanowisk.
Gatunek objęty ochroną ścisłą.
425. Lathraea squamaria L. – łuskiewnik róŜowy. B. Kotula (1881) podaje ten
gatunek jako częsty w okolicach Przemyśla – w lasach liściastych, rzadziej w zapustach. Tylko w Parku Zamkowym na zboczu porośniętym zespołem grądu (TilioCarpinetum); rośnie tutaj dość licznie.

LILIANNA WITKOWSKA-WAWER
52
__________________________________________________________________________________________

OROBANCHACEAE
426. Orobanche picridis F. W. SCHULTZ. – zaraza goryczelowa. B. Kotula
(1881) podaje: „nader rzadka (...) Ŝyje na Picris hieracioides (stoki południowe
Winnej Góry). Odnalazłam 1 stanowisko tej rośliny równieŜ na Winnej Górze, lecz
od strony Bud Wielkich, na słonecznym zboczu zburzonego fortu przy ul. B. Chrobrego. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
427. Orobanche alba STEPHAN EX WILLD. (O. alba STEPHAN) – zaraza macierzankowa. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) pod nazwą O. epithymum D.C
jako bardzo częsty w okolicy Przemyśla – na suchych stokach, w zapustach, lasach
przerzedzonych, na ugorach; pasoŜytuje na Thymus serpyllum i Calamintha clinopodium”. Nie odnaleziony przeze mnie. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
428. Orobanche caryophyllacea SM. – zaraza przytuliowa (z. pospolita). U Kotuli (1881) rzadko w okolicy Przemyśla – „na suchych stokach na Galium verum
(południowy stok Winnej Góry, jar za folwarkiem DruŜbackiego, Wzniesienie)”.
Nie odnalazłam go na wymienionych stanowiskach. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
429. Orobanche elatior SUTTON – zaraza wielka. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) jako bardzo rzadki – „na suchych stokach; Ŝyje na Medicago falcata
(stoki południowe Winnej Góry)”. RównieŜ nie odnaleziony. Gatunek objęty
ochroną ścisłą.
430. Orobanche flava MART. EX F.W. SCHULTZ (O. flava MART.) – zaraza
Ŝółta. Doniesienie B. Kotuli (1881) o tym gatunku nie jest pewne, gdyŜ pisze: „Nie
mogłem oznaczyć dokładnie tych kilku okazów zeschłych, które znalazłem na
Petasites officinalis nad prawym dopływem potoku prałkowieckiego”. Gatunek
objęty ochroną ścisłą.
PLANTAGINACEAE
431. Plantago media L. – babka średnia. Wymieniona przez E. Turczyńskiego
(1872) oraz B. Kotulę (1881) jako bardzo pospolita na przydroŜach, suchych stokach, łąkch, ugorach, w zapustach i w przerzedzonych lasach. 19 stan.: najczęściej
na suchych stokach w zbiorowiskach kserotermicznych z klasy Festuca-Brometea,
rzadziej na łąkach świeŜych (Arrhenatheretum medioeuropaeum), starych zwałach
ziemi (Carduetum acanthoidis). Apofit muraw kserotermicznych.
432. Plantago major L. S. STR. (P. maior L.) – babka zwyczajna. Zanotowana
przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) pospolita na drogach,
w zapustach, w wysychających kałuŜach, na polach ornych i Ŝwirowiskach. 193
stan.: najczęściej w miejscach wydeptywanych w rejonie zabudowanym (przydroŜa, trawniki, podwórka) w zbiorowiskach z klasy Plantaginetea majoris, bardzo
często na gruzowiskach, śmietniskach, placach budów, terenach kolejowych, w
zespołach: Sisymbrietum sophiae, Urtico-Malvetum, Leonuro-Artietum tomentosi,
Chenopodio-Rumicetum obtusifolii. Apofit (pochodzenie?).
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433. Plantago intermedia GILIB. {P. major L. subsp. intermedia (DC)
ARCANG.} – babka wielonasienna. Gatunek ten nie był dotąd podawany z Przemyśla i okolic, prawdopodobnie umieszczany był pod nazwą P.major. 32 stan.: bardzo
często w uprawach zboŜowych (Aphano-Matricarietum, Vicietum tetraspermae),
rzadko w okopowych w miejscach wilgotnych (Oxalido-Chenopodietum polyspermi). Apofit nadwodny.
434. Plantago lanceolata L. – babka lancetowata. Podana przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) jako bardzo pospolita, zwykle z P. major, lecz
w wilgotniejszych miejscach. 48 stan.: najczęściej na świeŜych łąkach (Arrhenatheretum medioeuropaeum), w murawach kserotermicznych z klasy FestucoBrometea, na zwałach ziemi (Chenopodietum ruderale), przy torowiskach kolejowych (zbiorowiska ze związku Onopordion acanthii) rzadziej na trawnikach,
śmietniskach, przydroŜach, w rowach (zbiorowiska z klasy Plantaginetea majoris).
Apofit łąkowy.
VERBENACEAE
435. Verbena officinalis L. – werbena pospolita (w. lekarska). Wymieniona
przez E. Turczyńskiego (1872), u B. Kotuli (1881) „często w okolicach Przemyśla
koło dróg na Ŝwirach”. Podana równieŜ z Przemyśla przez K. Karczmarza i J. Pióreckiego (1977). 5 stan.: Pra, ul. Sanocka, pobocze ścieŜki biegnącej przez łąkę
w dolinie Sanu; Rog, ul. Wybrz. Marsz. F. Focha, zbocze wału ochronnego nad
Sanem; WiG, ul. B. Chrobrego, zagłębienie wśród ruin zburzonego fortu „Winna
Góra”; Prze, ul. Lwowska, stary, zaniedbany klomb; Bu, ul. Buszkowicka, pobocze
nasypu torowiska. Archeofit meditterrańsko-irano-turański.
LAMIACEAE
436. Ajuga reptans L. – dąbrówka rozłogowa. Według B. Kotuli (1878, 1881)
„nader pospolita po lasach i zapustach, po łąkach i niezbyt suchych stokach, koło
dróg”. 21 stan.: najczęściej w grądach (Tilio-Carpinetum), rzadziej w parkach, na
cmentarzach, w ogrodach, sporadycznie na trawnikach oraz na starych murach.
Apofit leśny.
437. Ajuga genevensis L. – dąbrówka kosmata (d. genewska). W opracowaniu
B. Kotuli (1881) „pospolita po suchych stokach, na ugorach, w zapustach i suchych
lasach”. 19 stan.: zwykle na suchych, słonecznych stokach w zbiorowiskach z klasy
Festuca – Brometea.
438. Teucrium chamaedrys L. – oŜanka właściwa. Gatunek podany przez
B. Kotulę (1881) – „na podgórzu po lewej stronie Sanu nader rzadkie – po suchych
stokach (Winna Góra w dwu miejscach)”. S. Batko (1934) – bardzo rzadkie (Winna Góra w jednym miejscu)”. Przeze mnie nie odnaleziona.
439. Teucrium scordium L. – oŜanka czosnkowa. W opracowaniu B. Kotuli
(1881) wymieniona jako niezbyt rzadka na terenach na wschód od Przemyśla –
najbliŜsze stanowisko autor ten podał z okolic Krównik. Wymieniona równieŜ

LILIANNA WITKOWSKA-WAWER
54
__________________________________________________________________________________________

przez S. Batkę (1934) jako rzadka – „koło Długich Łóz”. RównieŜ nie odnaleziona
przeze mnie.
440. Scutellaria galericulata L. – tarczyca pospolita. B. Kotula (1881) wymienia ją jako dość częstą, na mokrych łąkach, moczarach, nad potokami leśnymi –
„łąka za Budami, moczary nad ostrowskim potokiem, łąka na południowy zachód
od Wzniesienia”. Sporadycznie na terenie miasta, w zbiorowiskach szuwarowych
ze związku Magnocaricion – 2 stan.: BuW, ul. Krakowska, szuwary przy rowie na
wilgotnej łące; Pra, ul. Sanocka, szuwary porastające teren starorzecza.
441. Nepeta cataria L. – kocimiętka właściwa. U B. Kotuli (1881) rzadka –
Zasanie, quai nad Sanem powyŜej Przemyśla. Nie odnalazłam jej w granicach miasta. Archeofit mediterrańsko-irano-turański.
442. Nepeta pannonica L. (N. nuda L., N. nuda L. subsp. nuda) – kocimiętka
naga (k. pannońska). Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) – „Winna Góra,
w dwóch miejscach”. S. Batko (1934) nie odnalazł tej rośliny na wymienionych
stanowiskach. Przeze mnie równieŜ nie odnaleziony.
443. Glechoma hederacea L. – bluszczyk kurdybanek. E. Turczyński (1872)
wymienia go ogólnie z Przemyśla, B. Kotula (1881) podaje go pod nazwą G. hederacea L. α glabriuscula Neilr.) – „nader pospolita, miejscami bardzo liczna”. 108
stan.: najczęściej na terenach ruderalnych (zbior. z kl. Chenopodietea, Artemisietea,
Plantaginetea maioris), w uprawach zboŜowych i okopowych (kl. Secalietea, rząd
Polygono-Chenopodietalia), licznie równieŜ na łąkach (rząd Arrhenatheretalia),
w parkach, na cmentarzach, w lasach (Tilio-Carpinetum, zbior. ze zw. AlnoPadion). Apofit leśny i zaroślowy.
444. Glechoma hirsuta W.K. – bluszczyk kosmaty. U B. Kotuli (881) G. hederacea L. β hirsuta ENDL. – zapust nad ostrowskim potokiem, łoziny nad Sanem
powyŜej Przemyśla i pod Prałkowcami, las ostrowski. S. Batko (1934) potwierdził
przypuszczenia Kotuli, Ŝe roślina ta na Podkarpaciu nie jest tak rzadka, jak się wydaje. Odnaleziony tylko na 1 stan.: ul. M. Wołodyjowskiego pod Lipowicą, w łęgu
Alnetum incanae nad ostrowskim potokiem.
445. Prunella vulgaris L. – głowienka pospolita. E. Turczyński (1872) zanotował „P. vulgaris ścielącą się po ziemi z białymi kwiatkami, na górze ponad Zamkiem”. Według B. Kotuli (1881) „nader pospolita i nader liczna” na łąkach i niezbyt suchych stokach, w zapustach, na przydroŜach. 41 stan.: najczęściej na pastwiskach (Lolio-Cynosuretum), łąkach (Arrhenatheretum medioeuropaeum), przydroŜach, trawnikach (Lolio-Plantaginetum), w ogrodach, na cmentarzach, na zwałach
ziemi (Carduteum acanthioidis, Chenopodio-Rumicetum), rzadziej w uprawach
okopowych i na terenach kolejowych. Apofit łąkowy i pastwiskowy.
446. Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER – głowienka wielkokwiatowa. Zanotowana przez E. Turczyńskiego (1872) – „na Zamku”; wymieniona równieŜ
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przez B. Kotulę (1881) – „bardzo częsta (...) po suchych stokach, rzadsza na łąkach, w zapustach, nad brzegiem lasów”. Rzadko na suchych, słonecznych zboczach i wzgórzach w zbiorowiskach z klasy Festuco-Brometea – 10 stan.: KrW, ul.
L. Pasteura, murawa kserotermiczna w pobliŜu lasu na Kruhelu Wielkim; Krze, ul.
Krzemieniec, wapienne zbocze; Kopiec Tatarski, suche, trawiaste zbocze; Gr, ul.
Grochowska, słoneczne zbocze fortu „Tatarski Kopiec”; Os, ul. Łętowska, zbocze
fortu „Ostrów”; Ku, ul. M Wołodyjowskiego, suche zbocza trawiaste pod Lipowicą; BuW, ul. Monte Cassino, zbocze wąwozu lessowego; WiG, ul. Astronautów,
zbocze wąwozu lessowego; Bu, ul. Buszkowicka, zbocze skarpy koło ciepłowni
miejskiej; PdW, ul. Przemyska, suche trawiaste zbocze.
447. Melittis melissophyllum L. – miodownik melisowaty (m. wielkokwiatowy). Gatunek podawany przez B. Kotulę (1878, 1881) – „w sośninie lipowickiej,
w zapuście nad górnym biegiem potoku ostrowskiego”. Nie odnalazłam go na Ŝadnym z tych stanowisk. Gatunek objęty ochroną ścisłą.
448. Galeopsis ladanum L. – poziewnik polny. Zanotowany przez E. Turczyńskiego (1872) „w zboŜu, na ścierni”; wg B. Kotuli (1881) „częsta na polu ornym”.
Rzadko, w zbior. ze związków Eu-Arction i Alliarion – 3 stan.: ul. J. Poniatowskiego (Zasanie), stare zwałowisko ziemi ogrodowej; Le, ul. Nestora, zaniedbana rabatka; WiG, ul. B. Chrobrego, ocieniony skraj ogródka. Archeofit mediterrański.
449. Galeopsis speciosa MILL. – poziewnik pstry. U B. Kotuli (1878, 1881)
wymieniony pod nazwą G.verscicolor CURT. – gatunek pospolity w lasach podmokłych w zapustach i na zrębach. Rzadko, w zespole Eupatorietum cannabini
i w zbior. z klasy Epilobietea angustifolii – 6 stan.: ul. Armii Krajowej (Park Zasański), zarośla pod linią energetyczną; BuW, ul. Monte Cassino, zakrzaczone,
wilgotne dno wąwozu; Os, ul. Radosna, pobocze ścieŜki nad potokiem; KrM, ul.
Brzozowa, wilgotne zagłębienie na zboczu doliny potoku; Kuc, ul. OkręŜna, zarośla wierzbowe na zboczu doliny Wiaru; Her, ul. Cegielniana, zarośla u podnóŜa
miejskiego wysypiska śmieci. Apofit leśny i zaroślowy.
450. Galeopsis pubescens BESSER – poziewnik miękkowłosy. B. Kotula (1878,
1881) podaje: „bardzo częsta (...) w lasach i zapustach podmokłych (w lesie lipowickim), rzadsza na polu ornym”.
16 stan.: najczęściej na zwałach ziemi (Tanaceto-Artemisietum), na śmietniskach, przydroŜach (Balloto-Chenopodietum, Leonuro-Arctietum tomentosi), na
zboczach teras nadrzecznych (Lamio-Conietum), rzadziej na torowiskach kolejowych (Onopordetum acanthii), przypłociach (Sambucetum ebuli). Apofit leśny.
451. Galeopsis tetrahit L. – poziewnik szorstki. Według B. Kotuli (1881) –
„częsta na polu ornym, w lasach przetrzebionych i po zrębach”. 13 stan.: najczęściej na zsypiskach ziemi, gliniastych nieuŜytkach, terenach budów (zbior. ze
związków Sisymrion i Eu-Arction), rzadko w uprawach zboŜowych (Vicietum tetraspermae). Apofit (pochodzenie?).
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452. Lamium album L. – jasnota biała. Wymieniona przez E. Turczyńskiego
(1872) oraz B. Kotulę (1881) – „pospolite koło dróg, rzadsze po wilgotnych gajach”. 160 stan.: najczęściej w obrębie niskiej zabudowy miejskiej i podmiejskiej,
przy drogach i torach kolejowych, (zbior. z klas: Chenopodietea, Artemisietea,
Epilobietea angustifolii), w rowach, wąwozach (kl. Bidentetea tripartiti), w zaroślach na skrajach lasów i parków, na cmentarzach, w obrębie ogródków działkowych. Archeofit irano-turańsko-eurosyberyjski.
453. Lamium maculatum L. – jasnota plamista. Wymieniana przez B. Kotulę
(1878, 1881) jako częsta w wilgotnych lasach, m.in. w łozinach nad Sanem. 8 stan.:
Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, grąd na zboczu wzniesienia oraz olszyna nad potokiem pod Lipowicą; Pra, ul. Sanocka, łęgi oraz zarośla na terenie starorzecza Sanu;
Bu, ul. Buszkowicka, wikliny nad Sanem; Gar, ul. Wybrz. Prez. T.W. Wilsona,
zarośla na obrzeŜu Sanu; Kuc, wikliny nad Sanem; Wi, wikliny nadrzeczne; Os, ul.
Ostrowska, łęg nad Sanem. Najczęściej w zespołach: Circaeo-Alnetum, Alnetum
incanae, Ficario-Ulmetum, Salici-Populetum, Carici (remotae)-Fraxinetum, Salicetum triandro-viminalis, rzadziej w Tilio-Carpinetum.
454. Lamium amplexicaule L. – jasnota róŜowa. Według B. Kotuli (1881) pospolita na polu ornym, koło dróg. Odnalazłam ją na 1 stan.: dzielnica Lipowica,
grządka warzywna na terenie ogródków działkowych. Archeofit meditterrańsko –
irano-turański.
455. Lamium purpureum L. – jasnota purpurowa. Podana przez E. Turczyńskiego (1872), u B. Kotuli (1881) „pospolite na polu ornym, koło dróg”. 33 stan.:
najczęściej w uprawach zboŜowych i okopowych (Vicietum tetraspermae, Galinsogo – Setarietum), rzadziej na zwałach ziemi, śmietniskach, gruzowiskach (Chenopodietum ruderale, Chenopodio-Rumicetum obtusifolii). Archeofit mediterrański.
456. Galeobdolon luteum HUDS. {Lamiastrum galeobdolon (L.) EHREND.
& POLATSCHEK} – gajowiec Ŝółty. Zanotowany przez E. Turczyńskiego (1872),
według B. Kotuli (1878, 1881) „bardzo pospolite w lasach i zapustach”. Niezbyt
często, 13 stan.: zwykle w grądach (Tilio-Carpinetum), rzadziej w cienistych zaroślach na skrajach lasów.
457. Ballota nigra L. – mierznica czarna. Podana przez E. Turczyńskiego
(1872), w opracowaniu B. Kotuli (1881) wymieniona z kilku stanowisk: „Krówniki, Sielec, Winna Góra, Zasanie i trakt węgierski koło Królewskiej studni, droga
wojskowa od Zasania do Lipowicy, Przemyśl od Sanu aŜ po Zamek, Prałkowce”.
57 stan.: najczęściej na gruzowiskach, śmietniskach, przypłociach, w obrębie torowisk kolejowych (Sisymbrietum sophiae, zbior. ze zw. Onopordion acanthii, EuArction i Sambuco-Salicion). Archeofit mediterrański.
458. Leonurus cardiaca L – serdecznik pospolity. Wymieniony przez E. Turczyńskiego (1872), B. Kotula (1881) podaje go jako dość częsty – „Krówniki, Zasanie, Przemyśl od Sanu aŜ po zamek, Pikulice, Prałkowce”. 22 stan.: zwykle na
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śmietniskach, pod płotami (Leonuro-Arctietum tomentosi), rzadziej na zaniedbanych skwerach i klombach oraz przy torach kolejowych (Sisymbrietum sophiae).
Archeofit pontyjsko-pannoński.
459. Betonica officinalis L. – bukwica zwyczajna (b. lekarska). E. Turczyński
(1872) odnalazł tylko 1 stanowisko tej rośliny w Przemyślu mimo poszukiwań
w róŜnych miejscach – „na Zniesieniu w dolince między zaroślami pod Kopcem
Tatarskim”. Według B. Kotuli (1881) „bardzo pospolita (...) po łąkach niezbyt mokrych, po suchych stokach, w zaroślach, zapustach i przerzedzonych lasach”.
Obecnie rzadka, 4 stan.: KrW, ul. L.Pasteura, suche, słoneczne wzgórza; KrM,
wapienne zbocza wąwozów; Kopiec Tatarski, suche, trawiaste zbocze, Ku, ul. M.
Wołodyjowskiego, skraj suchych zarośli tarninowych.
460. Stachys palustris L. – czyściec błotny. Wymieniony przez E. Turczyńskiego (1872), u B. Kotuli (1881) bardzo pospolity na polach ornych, mokrych
łąkach i bagnach, w zapustach i podmokłych lasach. 31 stan.: uprawy zboŜowe
(Aphano-Matricarietum, Vicietum tetraspermae) i okopowe (Galinsogo-Setarietum, Oxalido-Chenopodietum polyspermi), rzadziej w rowach (Polygono-Bidentetum), na nasypach dróg, zwałach ziemi, zboczach teras nadrzecznych (zbior. ze
związku Eu-Arction), sporadycznie przy torach kolejowych (Agropyretum repentis). Apofit nadwodny.
461. Stachys sylvatica L. – czyściec leśny. Podawany przez B. Kotulę (1878,
1881) jako bardzo częsty w lasach, wilgotnych zapustach, zwłaszcza nad leśnymi
potokami. 2 stan.: Park Zasański, w grądzie niskim Tilio-Carpinetum stachyetosum
w zagłębieniu terenu oraz przy potoku; Li, ul. J. Wysockiego, w grądzie na północ
od ulicy.
462. Stachys germanica L. – czyściec kosmaty. Gatunek podany przez B. Kotulę (1881) jako bardzo rzadki po suchych stokach (Winna Góra) oraz S. Batkę
(1934) – „rzadki (stok Winnej Góry od strony ul. 3 Maja”. Nie odnaleziony przeze
mnie.
463. Stachys annua (L.) L. – czyściec roczny. Wymieniony przez E. Turczyńskiego (1872) ze Zniesienia oraz B. Kotulę (1881) z kilku stanowisk – „ścierniska
na Winnej Górze, zboŜe nad parowem za folwarkiem DruŜbackiego, Ŝwir nad Sanem powyŜej Zasania, ściernisko pod Wygodą aŜ do Ŝwirów nad Sanem, ugór na
południe od Trzech KrzyŜy, na południowym stoku pod Wzniesieniem”. Odnalazłam go tylko na 1 stan.: na Winnej Górze na nasłonecznionym zboczu wału ziemnego – pozostałości po forcie. Archeofit pontyjsko-pannoński.
464. Stachys recta L. – czyściec prosty. Podany przez B. Kotulę (1881) jako
„rzadki po suchych stokach: Winna Góra w kilku miejscach, parów za folwarkiem
DruŜbackiego” oraz przez S. Batkę (1934) – „na stanowiskach Kotuli utrzymał się
jednak w ilości niewielkiej”. Obecnie bardzo rzadko na suchych, słonecznych stokach w zbiorowiskach z klasy Fetuco-Brometea. 3 stan.: WiG, ul. B. Chrobrego,
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zbocze ruin fortu oraz w rezerwacie „Winna Góra”, PdW, ul. E. Plater, suche, słoneczne zbocze u podnóŜa Winnej Góry.
465. Salvia verticillata L. – szałwia okręgowa. E. Turczyński (1872) wymienia
ją z okolic Zamku, u B. Kotuli (1881) pospolita koło dróg, na Ŝwirach, ugorach,
suchych stokach, skrajach lasów. 6 stan.: PdW, ul. E. Plater, pobocze ścieŜki przy
torowisku; stacja kolejowa Bakończyce, międzytorze na terenie postojowni wagonów; PdW, ul. K. Brodzińskiego, tłuczniowy nasyp torowiska, KrW, słoneczne
zbocze wału ziemnego (pozostałości fortyfikacji); Krz, ul. Krzemieniec, suche,
słoneczne zbocze wąwozu, PdW, ul. Buszkowicka, skarpa koło ciepłowni miejskiej. Epekofit (subpontyjsko-submediterrański).
466. Salvia glutinosa L. – szałwia lepka. Według B. Kotuli (1878, 1881) częsta
w lasach i podmokłych zapustach. Rzadko na terenie Przemyśla, zwykle w grądach
niskich Tilio-Carpinetum stachyetosum – 5 stan.: Li, ul. J. Wysockiego, wilgotne
zarośla na skraju lasu; Park Zasański, w grądzie w pobliŜu potoku; PdW, ul.
St. Augusta, lasek wokół poaustriackiego ujęcia wody; KrM, ul. Brzozowa, lasek
brzozowy na zboczach doliny potoku; Park Zamkowy, w wilgotnym grądzie. Gatunek górski, reglowy.
467. Salvia pratensis L. – szałwia łąkowa. Wymieniona przez E. Turczyńskiego (1872) z okolic Zamku, B. Kotula (1881) podaje ją ogólnie z okolic Przemyśla
jako gatunek pospolity po suchych stokach i łąkach, ugorach, na przydroŜach
i w zaroślach. 14 stan.: na suchych, słonecznych stokach w zbiorowiskach z klasy
Festuco-Brometea.
468. Clinopodium vulgare L. {Calamintha vulgaris (L.) DRUCE} – klinopodium pospolite (czyścica storzyszek). Podana ogólnie z okolic Przemyśla przez
E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) (jako Calamintha clinopodium
BENTH.) bardzo pospolita w zaroślach, na suchych łąkach i stokach oraz na przydroŜach. 16 stan.: najczęściej na obrzeŜach lasów i zarośli oraz na miedzach
w zbiorowiskach z klasy Trifolio-Geranietea, w zaroślach z klasy Rhamno-Prunetea, rzadziej na zwałach ziemi. Apofit (pochodzenie?).
469. Acinos arvensis (LAM.) DANDY {Calamintha acinos (L.) CLAIRV.} –
czyścica drobnokwiatowa. Za czasów B. Kotuli (1881) bardzo częsta po suchych
stokach, Ŝwirach, ugorach. Nie odnaleziona przeze mnie na terenie Przemyśla,
widziałam ją natomiast w kilku miejscach poza obszarem miasta.
470. Hyssopus officinalis L. – hyzop lekarski. Podany przez B. Kotulę (1881) –
„zdziczały na murze niegdyś obronnym na Władyczu” Nie odnaleziony przeze
mnie. Ergazjofigofit mediterrańsko-pontyjski.
471. Origanum vulgare L. – lebiodka pospolita. Wymieniona z okolic Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872) oraz B. Kotulę (1881) jako gatunek bardzo pospolity po suchych stokach i zaroślach. 16 stan.: najczęściej na suchych wzgórzach,
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skrajach ciepłolubnych zarośli i na miedzach w zbiorowiskach z klas: FestucoBrometea, Rhamno-Prunetea, Trifolio-Geranietea sanguinei; rzadziej na zboczach
wykopów przy cegielniach i na wałach ziemnych. Apofit efemeryczny muraw kserotermicznych.
472. Thymus pulegioides L. – macierzanka zwyczajna. W opracowaniach
E. Turczyńskiego (1872) i B. Kotuli (1881) takson ten nie występuje, natomiast
podawana jest Thymus serpyllum L. jako gatunek bardzo pospolity w okolicach
Przemyśla. ZwaŜając na to, Ŝe drugą z wymienionych roślin odnalazłam tylko na
1 stanowisku, prawdopodobnie chodzi tu o Th. pulegioides. 13 stan.: na suchych,
słonecznych stokach i skarpach w zbiorowiskach z klasy Festuco-Brometea.
473. Thymus serpyllum L. EM. FR. (Th. serpyllum L.) – macierzanka piaskowa. Patrz wyŜej. 1 stan. Kopiec Tatarski, suche, słoneczne zbocze.
474. Lycopus europaeus L. – karbieniec pospolity. Wymieniony przez E. Turczyńskiego (1872), według B. Kotuli (1881) bardzo pospolity w rowach, na bagnach, mokrych łąkach i podmokłych zapustach. 37 stan.: najczęściej w rowach,
nad potokami, na podmokłych łąkach (Polygono-Bidentetum, Junco-Menthetum
longifoliae, Cirsio-Polygonetum, zbior. z klasy Phragmitetea), w łęgach nad potokami i rzekami (Alnetum incanae, Circaeo-Alnetum, Carici remotae-Fraxinetum,
Salici-Populetum, Slicetum triandro-viminalis), rzadziej na zsypiskach ziemi, na
zboczach w miejscach wysięku wód (Eupatorietum cannabini). Apofit nadwodny.
475. Mentha aquatica L. – mięta nadwodna (m. wodna). Podana z okolic
Przemyśla przez E. Turczyńskiego (1872). B. Kotula (1881) wymienia M. aquatica
L. α capitata MEILR – „rzadka w okolicy pagórkowatej” (Opole Zachodnie) oraz
M. aquatica ß subspicata BENTH. – „wraz z poprzedzajacą nader rzadka”. Wszystkie wymienione przez niego stanowiska znajdują się poza Przemyślem. 12 stan.:
zwykle w łęgach i szuwarach nadrzecznych, na starorzeczach, w podmokłych zagłębieniach terenu, na rozlewiskach potoków, w dołach po eksploatacji gliny (Circaeo-Alnetum, Carici remotae-Fraxinetum, Salici-Populetum, Phalaridetum arundinaceae, Phragmitetum communis, zbior. ze związku Magnocaricion).
476. Mentha x verticillata L. – mięta okręgowa. W opracowaniu B. Kotuli
(1881) jako M. arvensis L. ß sativa NEILR. „nader rzadka – potok wśród łąki za
Budami”. 12 stan.: w rowach, na młakach, w wilgotnych zagłębieniach terenu
(Polygono-Bidentetum, Junco-Menthetym longifoliae, Eupatorietum cannabini),
rzadziej na wilgotnych zwałach ziemi (Senecioni-Tussilaginetum, Tanaceto-Artemisietum) i na zboczach teras nadrzecznych (Rudbeckio-Solidaginetum). Apofit
nadwodny.
477. Mentha arvensis L. – mięta polna. Wymieniona przez E. Turczyńskiego
(1872), u B. Kotuli (1881) jako M. arvensis L. α genuina NEILR. bardzo pospolita
w okolicach Przemyśla na polach ornych i róŜnego rodzaju wilgotnych siedliskach.
41 stan.: najczęściej w uprawach zboŜowych (Aphano-Matricarietum, Vicietum
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tetraspermae) i okopowych (Galinsogo-Setarietum, Oxalido-Chenopodietum polyspermi), w wilgotnych zagłębieniach terenu (Eupatorietum cannabini) oraz na
zwałach ziemi, placach budów (zbior. ze związku Sisymbrion), rzadko pod płotami
i na poboczach dróg (Chenopodio-Rumicetum obtusifolii). Apofit nadwodny.
478. Mentha longifolia (L.) L. {M. longifolia (L.) HUDS., M. spicata L. EM.
L.} – mięta długolistna. Podana przez E. Turczyńskiego (1872) jako M. silvestris,
w opracowaniu B. Kotuli (1881) jako M. silvestris L. α lanceolata NEILR. – bardzo
pospolita w wilgotnych miejscach. 43 stan.: w rowach, na młakach, w wilgotnych
zagłębieniach terenu (Junco-Menthetum longifoliae, Polygono-Bidentetum), rzadziej na zwałach ziemi, poboczach dróg, podwórkach (zbior. z klasy Artemisietea),
nad rzekami (Rudbeckio-Solidaginetum, Salicetum triandro-viminalis, łęgi ze związku Alno-Padion). Apofit nadwodny.
479. Elsholtzia ciliata (THUNB.) HYL. {E. patrini (LEPECH.) GARCKE – marzymięta grzebieniasta (elszolcja orzęsiona). B. Kotula (1881) nie podaje tej rośliny
z Przemyśla, najbliŜsze stanowisko zanotował w Starzawie. Za czasów S. Batki
(1934) miejscami bardzo pospolita na przydroŜach i na polach – Ostrów, Prałkowce, Przemyśl, śurawica. Podana równieŜ przez K. Karczmarza i J. Pióreckiego
(1977). 10 stan.: Ba, ul. Nestora, ściana starego murku z cegły; StM, ul. F.Chopina,
przy ogrodzeniu prywatnej posesji; He, ul. Sobótki, skraj podwórka; StM, ul. Komisji Edukacji Narodowej, przy starym murze; StM, ul. A.Dworskiego, gruzowisko; stacja kolejowa Główna, gruzowiskowe międzytorze; PdB, ul. Mariacka, pobocze torowiska kolejowego; Gar, ul. M. Konopnickiej, świeŜo zniwelowany plac
gruzowiskowy; Ku, ul. M. Wołodyjowskiego, na skraju ścierniska. Epekofit
wschodnioazjatycki.
WNIOSKI

Główne przyczyny przemian flory na terenie miasta Przemyśl przedstawione
zostały w poprzedniej, II części „Flory” (L. Witkowska-Wawer 2000). Grupa roślin
omawiana w niniejszym opracowaniu zawarta w 47 rodzinach liczy 359 taksonów,
łącznie z podanymi przez innych autorów, głównie E. Turczyńskiego (1872),
B. Kotulę (1878, 1881) oraz S. Batkę (1934, 1938). Jednak analiza porównawcza
na podstawie opracowań wymienionych autorów nie zawsze prowadzi do właściwych konkluzji.
Opracowanie E. Turczyńskiego (1872) w zasadzie stanowi listę gatunków
z Przemyśla i najbliŜszych jego okolic, w niektórych tylko przypadkach z podaniem dokładniejszej lokalizacji.
Prace B. Kotuli (1878, 1881) są dość szczegółowe, w wielu przypadkach autor
dokładnie precyzuje lokalizację stanowisk. Teren objęty badaniami tego autora jest
jednak bardzo rozległy, zajmuje powierzchnię ok. 1000 km2, od Ustrzyk Dolnych
na południu poprzez Birczę do Starzawy na północy i Radochońce (obecnie teren
Ukrainy) na wschodzie i w przypadku częstych i pospolitych roślin autor ten wy-
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mienia ogólnie ich siedliska bez podania lokalizacji. Dlatego w wielu przypadkach
trudno było określić, czy gatunek występował w obecnych granicach miasta,
szczególnie w przypadkach roślin, których nie odnalazłam na badanym terenie –
nie wiadomo, czy wyginęły, czy teŜ pomimo częstego występowania na okolicznych obszarach nigdy nie rosły w Przemyślu.
Opracowania S. Batki (1934, 1938) miały głównie na celu wykazanie niektórych zmian we florze, jakie zaszły od czasów B. Kotuli oraz uzupełnienie listy
gatunków na obszarze wcześniej objętym badaniami Kotuli. Do gatunków, które
podczas jego badań nie zostały odnalezione mimo poszukiwań naleŜą m.in. Nepeta
nuda, Orobanche picridids, Pedicularis sceptrum-carolinum, P. palustris.
Pewne trudności nastręczały róŜnice w nazewnictwie gatunków i ujęciu taksonomicznym, stosowanym przez dawnych autorów a uŜywanym aktualnie, w przypadku wątpliwości przedstawiłam je przy opisie poszczególnych taksonów.
Nowsze opracowania mają w zasadzie charakter notatek florystycznych (K. Karczmarz, J. Piórecki 1977) lub dotyczą terenów sąsiadujących z badanym przeze
mnie obszarem (A. Łuczycka 1977, J. Piórecki 1986).
W niniejszej pracy zanotowano 34 gatunki z opisywanej grupy nie notowane
dotąd z terenu miasta Przemyśla. Są to przede wszystkim rośliny stwierdzone na
siedliskach synantropijnych, głównie ruderalnych. NaleŜą do nich m.in. Reynourtia
japonica, Erysimum hieracifolium, Barbarea arcuata, Lepidium densiflorum, Bupleurum longifolium, Heracleum sosnowskyi oraz takie, które przeniknęły do siedlisk naturalnych i półnaturalnych, jak np. Echinocystis lobata i Veronica filiformis.
Niektóre rośliny wymieniane wcześniej zwiększyły liczbę stanowisk, naleŜą do
nich: Polygonum persicaria, Erysimum cheiranthoides, Armoracia rusticana, Berteroa incana, Lepidium ruderale, Reseda lutea. Większość wymienionych gatunków obecnie występuje głównie na siedliskach synantropijnych.
NaleŜy wspomnieć grupę gatunków, które kiedyś częste na siedliskach naturalnych lub półnaturalnych, ostatnio zostały stwierdzone wyłącznie na siedliskach
synantropijnych, jak np. Solanum nigrum i Echium vulgare lub występują obecnie
w znaczącej przewadze na siedliskach synantropijnych, głównie ruderalnych, np.
Rorippa sylvestris, Pastinaca sativa, Sambucus nigra, Calystegia sepium, Convolvulus arvensis.
Nie zanotowałam w trakcie swoich prac na terenie Przemyśla 53 taksonów wymienianych we wcześniejszych opracowaniach; wielu z nich nie odnalazłam mimo
poszukiwań, część być moŜe została przeoczona. NaleŜy tu wymienić: Camelina
sativa, Neslia paniculata, Coronopus squamatus, Thymelea passerina, Myosotis
discolor, Asperugo procumbens, Lappula squarrosa, Lindernia procumbens, Pedicularis sceptrum-carolinum, P. palustre, Teucrium chamaedrys, Nepeta cataria,
N. nuda, Stachys germanica, Acinos arvensis, Hysoppus officinalis i większość
gatunków z rodzin Ericaceae, Pyrolaceae i Orobanchaceae.
Wiele gatunków zmniejszyło swe zasięgi – 45 z nich drastycznie spadła liczba
stanowisk, szczególnie w grupie roślin kserotermicznych, łąkowych i archeofitów
(np. Polygonum bistorta, Helianthemum nummularium, Arabidopsis thaliana, Ara-
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bis hirsuta, Alyssum alyssoides, Erophila verna, Thlaspi arvense, Seseli annuum,
Oenanthe aquatica, Peucedanum cervaria, P. oreoselinum, Gentianella ciliata,
Vincetoxicum hirundinaria, Valerianella dentata, Melampyrum arvense, M. nemorosum, Euphrasia rostkoviana, Lamium amplexicaule, Stachys annua).
Jak juŜ wspomniano poprzednio (L. Witkowska-Wawer 2000), szerzej procesy
przemian flory Przemyśla zostaną omówione po przedstawieniu pełnej listy florystycznej. Jednak po moim ostatnim pobycie w Przemyślu w 2008 r. z Ŝalem muszę
stwierdzić, Ŝe nie do końca przemyślane inwestycje budowlane i rekreacyjne zlokalizowane zostały w najcenniejszych przyrodniczo miejscach, jak Kruhel, Zielonka, Zniesienie, Winna Góra, Podwinie i z pewnością spowodowały bezpowrotne
wyniszczenie niektórych gatunków, które przetrwały do niedawna od czasów
pierwszych badań florystycznych z końca XIX w. Dlatego mogę przypuszczać, Ŝe
część stanowisk opisanych w niniejszej pracy na podstawie materiałów zgromadzonych do końca lat 90-tych juŜ nie istnieje.
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FLORA OF THE TOWN OF PRZEMYŚL AND ITS CHANGES
DURING THE LAST CENTURY
Part III
(Summary)
The main reasons for the flora changes of Przemysl during the last century have been described in the previous,
part II of the “Flora of the town of Przemysl and its changes during the last century”.
The group of plants described in this publication included 47 families containing 359 taxa together with those
recorded by other authors, such as E. Turczynski (1972), B. Kotula (1878. 1881) and S. Batko (1934, 1938). The
newer publications (K. Karczmarz, J. Piórecki 1977, A. Łuczycka 1977, J. Piórecki 1986).) are mainly the floristic
records from the surrounding areas.
34 new species have been found from the group described in this publication, which have never been recorded
before in the surveyed area. They are mainly plants found in synanthropic habitats, mostly ruderal, for example:
Reynourtia japonica, Erysimum hieracifolium, Barbarea arcuata, Lepidium densiflorum, Bupleurum longifolium,
Heracleum sosnowskyi and also those which have established in the semi-natural habitats, such as Echinocystis
lobata and Veronica filiformis.
Some species recorded at the end of the XIX century and the begining of the XX century have increased
in number and area, e.g. Polygonum persicaria, Erysimum cheiranthoides, Armoracia rusticana, Berteroa incana,
Lepidium ruderale, Reseda lutea. The great majority occur currently in synanthropic habitats.
Another group of species should be mentioned – these used to be common in the natural and semi-natural habitats, but recently have been found only in synanthropic habitats, such as: Solanum nigrum and Echium vulgare.
Some species can still be found in natural and semi-natural habitats, but they are now more commonly recorded
from the synanthropic habitats, mainly ruderal, e.g. Rorippa sylvestris, Pastinaca sativa, Sambucus nigra, Calystegia sepium, Convolvulus arvensis.
During my research I was unable to find 52 species previously recorded in Przemysl area despite carrying out
a thorough search. I may have missed some species due to imprecise location details. These include: Camelina
sativa, Neslia paniculata, Coronopus squamatus, Thymelea passerina, Myosotis discolor, Asperugo procumbens,
Lappula squarrosa, Lindernia procumbens, Pedicularis sceptrum-carolinum, P. palustre, Teucrium chamaedrys,
Nepeta cataria, N. nuda, Stachys germanica, Acinos arvensis, Hysoppus officinalis and most of the species of
Ericaceae, Pyrolaceae i Orobanchaceae families.
A great number of species have decreased in range. Some species have undergone a dramatic decline in the
number of individual sites, and within the sites there is often a marked reduction in the number of plants. Particularly
affected is the group of the calcaeorous and meadow species and archaeophyta (such as: Polygonum bistorta, Helianthemum nummularium, Arabidopsis thaliana, Arabis hirsuta, Alyssum alyssoides, Erophila verna, Thlaspi
arvense, Seseli annuum, Oenanthe aquatica, Peucedanum cervaria, P. oreoselinum, Gentianella ciliata, Vincetoxicum hirundinaria, Valerianella dentata, Melampyrum arvense, M. nemorosum, Euphrasia rostkoviana, Lamium
amplexicaule, Stachys annua).
Translated by
Lilianna Witkowska-Wawer

Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacq.). Rys. Tomasz Idzikowski.
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ROŚLINNOŚĆ NIELEŚNA
POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I GÓR SŁONNYCH
W GRANICACH LEŚNEGO KOMPLEKSU
PROMOCYJNEGO „LASY BIRCZAŃSKIE”
WSTĘP

Nadleśnictwo Bircza stanowi jeden z 19 leśnych kompleksów promocyjnych
w naszym kraju, co oznacza, Ŝe jego ekosystemy wyróŜniają się szczególnymi
walorami przyrodniczymi. Teren badań połoŜony jest w obrębie trzech jednostek
fizjograficznych – większość zaliczana jest do Pogórza Przemyskiego (Zewnętrzne
Karpaty Zachodnie), południową część zajmują Góry Słonne (Góry SanockoTurczańskie – Karpaty Wschodnie), zaś niewielki, północno-wschodni fragment
nad dolnym Wiarem naleŜy do PłaskowyŜu Chyrowskiego – Podkarpacie Wschodnie (Kondracki 2000). Teren ten cechuje się znacznym zróŜnicowaniem wysokościowym. NajwyŜszym wzgórzem jest Suchy Obycz (618 m n.p.m.), a lokalne
deniwelacje schodzą do 400 m.
ZróŜnicowany charakter szaty roślinnej wynika ze szczególnego połoŜenia geograficznego, orografii jak równieŜ zmiennego w czasie i przestrzeni oddziaływania
człowieka. Historia półnaturalnych siedlisk nieleśnych na omawianym terenie sięga
wczesnego średniowiecza. Przez długi czas rozmieszczenie osadnictwa miało charakter wyspowy, ograniczając się do rzecznych dolin Sanu i Wiaru. Dopiero w XV
i XVI wieku skolonizowano wyŜej połoŜone obszary w południowej części terenu.
Do końca XIX wieku tutejsza lesistość obniŜyła się do 40% (Janicki 1998).
Rozwój tradycyjnej gospodarki rolno-pasterskiej ukształtował zróŜnicowaną roślinność o charakterze łąkowym, pastwiskowym, ziołoroślowym, szuwarowym
i kserotermicznym. Sytuacja radykalnie zmieniła się w roku 1946 – po wysiedleniu
tutejszej ludności. Nastąpił czas spontanicznej sukcesji, po którym podjęte zostały
próby wdroŜenia gospodarki kolektywnej (PGR-y i gospodarstwa wojskowe). Załamanie gospodarki rolnej w latach 80-tych ponownie zainicjowało wtórną sukcesję. W wielu miejscach wykształciły się fitocenozy o charakterze zaroślowym,
których dalsze przeobraŜenia prowadziły do powstania leśnych zbiorowisk o charakterze przedplonowym. Proces ten objął blisko 20% otwartej powierzchni. Podobny obraz dają wyniki analizy zmian uŜytkowania gruntów na całym Pogórzu
Przemyskim (Janicki 1998).
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Ryc. 1. PołoŜenie terenu badań w kontekście obszarów chronionych: PKGS – Park Krajobrazowy Gór Słonnych i obszar Natura 2000 „Góry Słonne” PLH 180013, PKPP – Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego i
obszar Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” PLB 180001.

Sytuacja wymaga szybkich i konkretnych działań w celu właściwego ukierunkowania i częściowego zahamowania tych procesów, które w krótkim czasie mogą
doprowadzić do drastycznego spadku tutejszej bioróŜnorodności. W celu ochrony
utrzymanych walorów przyrodniczych i widokowych utworzono tu dwa parki krajobrazowe – Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego i Park Krajobrazowy Gór
Słonnych. Na linii Arłamów-Trójca-Kuźmina obydwa parki graniczą ze sobą, tworząc w ten sposób zwarty system ochrony krajobrazu (ryc. 1). Na terenie parków
wydzielono cztery obszary Natura 2000 (2 ostoje ptasie i 2 siedliskowe). O wartości przyrodniczej świadczą teŜ usilne dąŜenia róŜnych środowisk do utworzenia na
tym terenie parku narodowego (Michalik 1993, Misiak 2005).
CEL I METODY BADAŃ
Badania terenowe, które w roku 2006 prowadzono na powierzchni 2070 ha,
miały charakter inwentaryzacji i waloryzacji roślinności nieleśnej z określeniem
głównych strategii ochronnych. Efektem tych prac była numeryczna mapa roślinności nieleśnej, przedstawiająca płaty jednostek syntaksonomicznych oraz tabele
fitosocjologiczne wraz z tekstowym opisem wyróŜnionych jednostek. Wszystkimi
materiałami dysponuje obecnie Nadleśnictwo Bircza.
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Waloryzację i diagnozę stanu zachowania zbiorowisk przeprowadzono w oparciu o wcześniej stosowane kryteria oceny roślinności na tym terenie (Michalik S.
i Michalik R. 1998). Na tej podstawie określono wytyczne racjonalnego zagospodarowania ekosystemów nieleśnych, mające na celu zachowanie róŜnorodności
fitocenotycznej i gatunkowej.
Badania terenowe prowadzono metodą penetracji terenu na wcześniej wytyczonych transektach, przebiegających we wzajemnej odległości ok. 50 m, zagęszczonych w ekosystemach o wysokim zróŜnicowaniu florystycznym i fitocenotycznym.
Klasyfikację fitosocjologiczną oparto głównie na systemie Matuszkiewicza (2002),
w nielicznych tylko przypadkach odwołując się do lokalnych badań roślinności. Nazewnictwo gatunków przyjęto według ostatniej listy krytycznej (Mirek i in. 2002).
OPIS ZBIOROWISK ROŚLINNYCH
Szuwary ze związku Phragmition i roślinność wodna
Intensywne melioracje, przeprowadzone w latach osiemdziesiątych zeszłego
wieku, doprowadziły do znacznej redukcji płatów szuwarowych. Zniknęło takŜe
wiele zbiorników wodnych, które funkcjonowały jako stawy rybne lub zbiorniki
przeciwpoŜarowe. Z naturalnych fitocenoz wodnych pozostał kompleks przyrodniczo cennych stawów „Bobrowa Dolina” w miejscowości Lipa. Spośród szuwarów
regularnie występujących i osiągających znaczącą powierzchnię wskazać tu moŜna
jedynie trzcinowiska Phragmitetum australis. Istotną rolę ekologiczną odgrywają
równieŜ pozostałe fitocenozy z tej grupy: szuwar jeŜogłówkowy Sparganietum
erecti, oczeretowy Scirpetum lacustris oraz pałkowy Typhetum latifoliae i Typhetum angustifoliae.
Szuwary wielkoturzycowe ze związku Magnocaricion
Fitocenozy wysokich turzyc reprezentują małe, zaledwie kilkuarowe płaty, towarzyszące lokalnym zabagnieniom i nadbrzeŜom, spełniają jednak waŜną rolę
siedliskotwórczą jako naturalne zbiorniki retencyjne. Największe powierzchnie
zajmują tu płaty turzycy zaostrzonej Carex gracilis. Lokalnie dobrze wykształcone
są równieŜ płaty z dorodnymi kępami turzycy prosowej Carex paniculata, a miejscami takŜe szuwar turzycy brzegowej Carex riparia.
Poza szuwarami turzycowymi występują teŜ inne fitocenozy, zbliŜone do nich
pod względem siedliskowym i florystycznym. Regularnie podtapiane fragmenty
łąk wzdłuŜ całego dna dolin zajmują płaty szuwaru mozgowego Phalaridetum
arundinaceae, które znacznym udziałem roślin z rzędu Molinietalia wyraźnie nawiązują do wilgotnych łąk.
Niewielkie fragmenty szuwaru skrzypowego Equisetetum fluviatilis zajmują
przybrzeŜną strefę stawów. Specyficzne siedliska zajmuje młaka śródleśna ze
skrzypem olbrzymim Equisetum telmateia. Powszechnie rozproszone po całym
terenie płaty tego chronionego gatunku, jakkolwiek nie stanowiące istotnej jednostki fitosocjologicznej, pod względem przyrodniczym wykazują znaczący walor, co
skłoniło do specjalnego ich potraktowania.

STANISŁAW KUCHARZYK, ADAM SZARY
68
__________________________________________________________________________________________

Mokre łąki ziołoroślowe ze związku Filipendulo-Petasition
Łąki o charakterze ziołoroślowym występują poza strefą gospodarki łąkowej.
Wśród nich występują zbiorowiska wysokich bylin higrofilnych, takie jak ziołorośla wiązówkowe Filipendulo-Geranietum i miętowe Filipendulo-Menthetum longifoliae. Dominującej wiązówce błotnej towarzyszą równie wysokie byliny, takie
jak mięta długolistna Mentha longifolia, krwawnica pospolita Lythrum salicaria
i inne. Z wysokich traw regularniej pojawia się tu tylko wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis. Ziołorośla te mają charakter dwuwarstwowy. NiŜszy poziom tworzą głównie gatunki błotne charakterystyczne dla łąk mokrych: skrzyp błotny Equisetum palustre, knieć błotna Caltha palustris i bodziszek błotny Geranium palustre.
Zespół Scirpetum silvatici zaznacza się w postaci powszechnych, choć niewielkich, płatów o darniowej fizjonomii. Mimo zdecydowanej dominacji sitowia leśnego w płatach (75-80%), liczba gatunków współtworzących zbiorowisko nie jest
mała, lokalnie sięgając prawie 40 (średnio 27) taksonów roślin naczyniowych.
Wilgotne łąki ze związków Calthion palustris i Alopecurion pratensis
śyzne łąki wilgotne na glebach mineralnych lub zmineralizowanych murszach
oraz płytkich torfach, w przeszłości koszone dwa razy do roku, reprezentowane są
dziś głównie przez płaty ostroŜeniowe Cirsietum rivularis, które pierwotnie były tu
szeroko rozpowszechnione – dopiero melioracje odwadniające znacznie ograniczyły ich zasięg. Na przełomie wiosny i lata łąki te odznaczają się szczególnie widokowym aspektem. Purpurowe plamy ostroŜenia łąkowego pięknie kontrastują ze
złocistymi łanami jaskra ostrego Ranunculus acris oraz białymi baldachami trybuli
leśnej Anthriscus silvestris i świerząbka orzęsionego Chaerophyllum hirsutum.
Florystycznie silnie zaakcentowany jest tu cały rząd łąk wilgotnych Molinietalia,
z wyodrębniającym się związkiem Calthion.
Wyrazistą fizjonomię w terenie zachowało wilgotne pastwisko sitowe EpilobioJuncetum effusi, powstałe najczęściej wskutek intensywnego niegdyś wypasania
zatorfień źródliskowych lub mokrych łąk na podłoŜu próchniczno-gliniastym.
W całej Polsce – podobnie jak w Górach Słonnych i na Pogórzu – niegdyś mocno
rozpowszechnione, choć wskutek zaprzestania wypasu w wielu miejscach juŜ zanikające. Wiodący gatunek, sit rozpierzchły Juncus effusus, w odnotowanych płatach
osiąga dość znaczne pokrycie 60-80%. WaŜną rolę spełniają gatunki wyróŜniające
ten zespół, takie jak: sit członowany Juncus articulatus i wierzbownica błotna
Epilobium palustre. Pastwiska sitowe naleŜą do zbiorowisk względnie bogatych
florystycznie (średnio 35 gatunków naczyniowych w zdjęciu).
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych zespołów na badanym terenie jest
nitrofilna łąka wyczyńcowa Alopecuretum pratensis, oznaczająca się duŜym udziałem kupkówki oraz higrofilnych ziół. W zasadniczych cechach łąki te nawiązują do
niŜej omówionych łąk rajgrasowych, jednakŜe wskutek mniej regularnego uŜytkowania oraz wilgotniejszego podłoŜa dochodzi tu często do zuboŜenia składu gatunkowego o rośliny niskodarniowe. Gatunki te nie wytrzymują konkurencji z wysokimi trawami, takimi jak wyczyniec, a takŜe z wysokimi ziołami, które szybciej
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opanowują te siedliska niŜ miejsca suche. Dalszy proces sukcesji prowadzić moŜe
do coraz większej ekspansji ziołorośli i stopniowego zarastania tych siedlisk, a
dalszej perspektywie do odtworzenia wilgotnych grądów niskich. Z kolei koszenie
z pewnością wzmocni bioróŜnorodność i w rezultacie stworzy moŜliwość powrotu
do dawnych, wielogatunkowych łąk.
W ostatnich ujęciach syntaksonomicznych wilgotniejsze łąki z dominacją wyczyńca zostały wyodrębnione w randze związku (Matuszkiewicz 2002). DuŜa ekspansywność wysokich traw obniŜa wskaźnik bioróŜnorodności – w jednym zdjęciu
odnajdujemy średnio 31 gatunków naczyniowych (średnio o 10 mniej niŜ na łąkach
świeŜych). Klasa Molinio-Arrhenatheretea jest tu szeroko zarysowana, ale w rozdziale na rzędy nie widać zdecydowanej przewagi w kierunku łąk z rzędu Arrhenatheretalia. Miejscami notowany jest przejściowy charakter, nawiązujący do łąk
świeŜych, lokalnie z większym udziałem rajgrasu Arrhenatherum elatius, tymotki
łąkowej Phleum pratense, czy wiechliny łąkowej Poa pratensis. W takich płatach
liczne są storczyki takie jak: kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, kukułka
Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, podkolan biały Platanthera bifolia oraz zimowit jesienny Colchicum autumnale W większości jednak znajdujemy płaty zbliŜone do
ziołorośli, z duŜym udziałem takich ziół jak: świerząbek korzenny Chaerophyllum
aromaticum, podagrycznik Aegopodium podagraria i pokrzywa Urtica dioica.
Łąki świeŜe ze związku Arrhenatherion elatioris
Klasycznym zespołem łąk podgórskich uŜytkowanych na siedliskach względnie
suchych, jest łąka rajgrasowa (owsicowa) Arrhenatheretum elatioris. Oprócz typowej postaci na badanym terenie łąka ta powszechnie występuje teŜ w wariancie
z mietlicą pospolitą Agrostis capillaris nawiązującym do górskich łąk mietlicowych i w podzespole ciepłolubnej łąki świeŜej Arrhenatheretum elatioris centauretosum scabiosae (Kucharzyk i Szary 2006). Z pobliskich terenów górskich łąki
świeŜe z mietlicą podawane były jako Gladiolo-Agrostietum w Beskidzie Niskim
(Dubiel i in. 1997) bądź jako Campanulo serratae-Agrostietum a w Bieszczadach
(Denisiuk i Korzeniak 1999).
Korzystne warunki powietrzno-wodne w glebie sprzyjają wielu występującym
tu gatunkom siedlisk świeŜych. Obok mietlicy i rajgrasu w fitocenozach tych dominują zwykle miękkolistne trawy oraz rośliny motylkowe. Nie brakuje teŜ innych,
obficie kwitnących roślin niskodarniowych. Zachowanie tak bogatego składu florystycznego zaleŜne jest jednak od regularnego uŜytkowania kośnego (Szary 2002).
Spośród traw, poza mietlicą i rajgrasem większe pokrycie osiągają takŜe tymotka
łąkowa i kupkówka Dactylis glomerata (oba gatunki prawdopodobnie w przeszłości podsiewane).
Rząd Arrhenatheretalia reprezentowany jest przez liczne gatunki, takie jak:
przytulia pospolita Galium mollugo, złocień łąkowy Leucanthemum vulgare, marchew zwyczajna Daucus carota i inne. DuŜą grupę stanowią pozostałe rośliny z klasy łąk Molinio-Arrhenatheretea. Na uwagę zasługuje bogactwo gatunkowe, niejednokrotnie sięgające 50 taksonów naczyniowych w zdjęciu. Dość często spotykane
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są tu gatunki chronione, takie jak: zimowi jesienny Colchicum autumnale, podkolan biały Platanthera bifolia, wilŜyna bezbronna Ononis arvensis oraz centuria
pospolita Centaurium erythraea – gatunek mogący spełniać rolę diagnostyczną
w określaniu dobrej kondycji tychŜe łąk (w sytuacji wzmoŜonej konkurencji ustępuje jako jeden z pierwszych).
Na suchszych i cieplejszych stanowiskach, częściej na Pogórzu Przemyskim
rzadziej w Górach Słonnych, spotykane są płaty podzespołu ciepłolubnego łąki
świeŜej Arrhenatheretum elatioris centauretosum scabiosae ze znaczącym udziałem gatunków z klasy Festuco-Brometea (Kucharzyk i Szary 2006). Nawiązuje on
do innych kserotermofilnych podzespołów łąk świeŜych opisywanych z zachodniej
i środkowej Europy, takich jak Arrhenatheretum elatioris salvietosum pratensis
i A. e. brometosum erecti (Kucharski i Perzanowska 2004). Regularne występowanie takich gatunków jak chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, biedrzeniec
mniejszy Pimpinella saxifraga, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, czosnek
zielonawy Allium oleraceum, wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris, dziewięćsił pospolity Carlina vulgaris czy wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias
w sposób wyraźny odróŜnia te płaty od typowych łąk świeŜych.
Z cennych gatunków występujących w tym podzespole wymienić naleŜy gatunki chronione takie jak: centuria pospolita, wilŜyna bezbronna, podkolan biały, gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea, pierwiosnek lekarski Primula veris,
goryczka krzyŜowa Gentiana cruciata oraz roślina z Polskiej Czerwonej Księgi –
ostroŜeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum (Piórecki 2005).
Półnaturalny charakter łąk kośnych często zaciera się na skutek wcześniej stosowanych zabiegów: zaorywania, kultywatorowania, drenowania, a takŜe podsiewania. W przypadku tego ostatniego zabiegu gatunki wprowadzone do ekosystemu
potrafią na długie lata zdominować całą fitocenozę. Przykładem takiej sytuacji są
wszechobecne w terenie łąki podsiewane, gdzie wprowadzone zostały wysokie
trawy, takie jak: tymotka łąkowa, kupkówka lub kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, Ŝycica trwała Lolium perenne.
śyzne pastwiska Ŝycicowo- i kostrzewowo-grzebienicowe Lolio-Cynosuretum
i Festuco-Cynosuretum zajmują intensywnie kiedyś wypasane uŜytki zielone na
niŜu i w niŜszych połoŜeniach górskich. Mają fizjonomię niskodarniową i w wyniku zaprzestania wypasu szybko ustępują pod ekspansją wysokich roślin o większych zdolnościach konkurencyjnych. Niemniej notowane tu płaty wykazują jeszcze dość wyraźny charakter pastwiskowy.
PowyŜsze zespoły reprezentowane są przez fitocenozy bogate florystycznie.
Liczba gatunków miejscami przekracza 50 na jednym arze, wynosząc średnio 48
taksonów w zdjęciu. O aspekcie kwiecistym tych zbiorowisk decydują takie gatunki jak: chaber łąkowy Centaurea jacea, dzwonek rozpierzchły Campanula patula,
brodawniki Leontodon autumnalis, L. hispidus i inne.

Wielogatunkowa łąka świeŜa o charakterze ciepłolubnym
– okolice Kalwarii Pacławskiej.

Płat murawy kserotermicznej z omanem szorstkim Inula
hirta – Makowa.

Wilgotna łąka ostroŜeniowa Cirsietum rivularis – Kwaszenina.

Zbiorowisko z ostroŜeniem polnym Cirsium arvense pośród łąk w Wojtkowej.

Szuwar pałkowy Typhetum latifoliae – Bobrowa Dolina.

Stawy z roślinnością związku Nympheion w Bobrowej Dolinie.
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Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea
Murawy kserotermiczne spotykane w tej części Pogórza Przemyskiego reprezentują zbiorowisko kłosownicą pierzastą Brachypodium pinnatum, naleŜące do
związku Cirsio-Brachypodion pinnati. Swym składem florystycznym i warunkami
występowania wyraźnie nawiązują do zespołu kwietnego stepu łąkowego Thalictro-Salvietum pratensis oraz do płatów muraw z kłosownicą pierzastą opisanych
z okolic Przemyśla w dzielnicy Opola Zachodniego (Szczeblewska i Janecki 1999).
Murawy zajmują strome zbocza, najczęściej eksponowane na południe, o glebach płytkich i szkieletowych, bądź głębszych wykształconych z łatwo erodujących
utworów lessowych. Spotykane są takŜe na pagórkach utworzonych przez stosunkowo odporne na wietrzenie mioceńskie zlepieńce z Dubnika (formacji stebnickiej)
lub utwory fliszowe. Siedliska te były w przeszłości ekstensywnie uŜytkowane,
głównie poprzez wypasanie, gdyŜ ruń była zbyt niska na pozyskiwanie siana,
a strome zbocza utrudniały koszenie (Kujawa-Pawlaczyk i Perzanowska 2004).
Obecnie wskutek znacznego ograniczenia hodowli wypas jako forma uŜytkowania zachował się tylko w niewielu miejscowościach, najczęściej w bezpośredniej
bliskości gospodarstw. Znaczna część muraw w dolinie Wiaru jest jednak do dziś
regularnie wypalana w okresie przedwiośnia, co ogranicza ich zarastanie przez
krzewy, lecz powoduje znaczne zniszczenia wśród bezkręgowców i prawdopodobnie negatywnie oddziałuje na niektóre gatunki roślin.
Od ciepłolubnego podzespołu łąk świeŜych typowo wykształcone murawy wyróŜnia mniejszy udział gatunków łąkowych, dominacja kłosownicy pierzastej, oraz
większy udział gatunków typowych dla muraw. Do roślin wymienionych przy
podzespole Arrhenatheretum elatioris centauretosum scabiosae, jako wyróŜniające
w stosunku do typowych łąk świeŜych, na murawach dołączają między innymi:
driakiew Ŝółtawa Scabiosa ochroleuca, goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, przetacznik ząbkowany Veronica austriaca, tymotka Boehmera Phleum phleoides, Ŝebrzyca roczna Seseli annuus, kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola,
dzwonek syberyjski Campanula sibirica. Za lokalnie charakterystyczne uznać naleŜy takŜe: bodziszek czerwony Geranium sanguineum, głowienkę wielkokwiatową Prunella grandiflora, koniczynę pagórkową Trifolium montanum, przytulię
północną Galium boreale, koniczynę długokłosową Trifolium rubens, przetacznik
pagórkowy Veronica teucrium.
Murawy kserotermiczne koncentrują się w dolinie Wiaru w rejonie Rybotycz,
Makowej i Huwnik, w większości na gruntach prywatnych, poza terenem administrowanym przez nadleśnictwo Bircza. Całkowity obszar, jaki zajmują te fitocenozy,
jest niewielki (kilkadziesiąt ha) jednak ich obecność w krajobrazie ma bardzo istotne
znaczenie dla zachowania pełnej gamy siedlisk i utrzymania bioróŜnorodności.
Fitocenozy traworoślowe z klasy Epilobietea angustifolii
Jedynym reprezentantem traworośli na badanym terenie są płaty z zespołu Calamagrostietum epigeji – fitocenoza o cechach pośrednich między łąkami świeŜymi
a zbiorowiskami zrębowymi, opisywana juŜ z tego obszaru przez Barabasz-Krasny
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(2002). W zaleŜności od genezy poszczególnych płatów, traworośla trzcinnika
piaskowego spotkać moŜna zarówno w obrębie kośnych łąk, jak teŜ na śródleśnych
polanach i zrębach. W tym ostatnim przypadku duŜy udział w budowaniu zbiorowiska mają terofity, a jego charakter jest mało stabilny. Płaty trzcinnika nie naleŜą
do zbiorowisk szczególnie rzadkich i cennych – nie mają zbyt wysokiej wartości
florystycznej (spośród roślin chronionych sporadycznie notuje się tylko centurię),
ani teŜ nie prezentują szczególnej bioróŜnorodności (średnio na jednym arze wykazano jedynie 28 gatunków roślin naczyniowych).
Roślinność na siedliskach antropogenicznych i ziołorośla synantropijne
Antropogeniczne murawy dywanowe z rzędu Plantaginetalia, reprezentujące
głównie zespół Lolio-Polygonetum arenastri, pojawiają się tylko maleńkimi wysepkami wśród zabudowy mieszkalnej i w miejscach uŜytkowanych placów składowych, a takŜe na obrzeŜach dróg. Z kolei niewielkie poletka uprawne i ugory
zajmują zwykle fitocenozy z rzędu Polygono-Chenopodietalia, często zdominowane przez ostroŜeń polny Cirsium arvense. Poza terenem administrowanym przez
nadleśnictwo Bircza zbiorowiska segetalne rozpowszechnione są znacznie szerzej
(Wójcik 1998).
Miejsca po dawnych chałupiskach wyznaczają niewielkie, choć tu i ówdzie regularnie w dolinach występujące, skupiska drzew owocowych. Są to stare grusze,
jabłonie, śliwy węgierki i czereśnie. Miejscami towarzyszą im zarośla bzu czarnego, tarniny i głogu, reprezentujące głównie zespół Rubo fruticosi-Prunetum spinosae. Zarośla te, zwane czyŜniami, bywają zupełnie niedostępne dla człowieka, stanowiąc przy tym doskonałe siedlisko rozrodu i Ŝerowania dla drobnych ptaków.
Fitocenozą rozpowszechnioną na tym terenie są ziołorośla świerząbka korzennego Chaerophylletum aromatici i podagrycznika – w postaci duŜych płatów ze
związku Aegopodion podagrariae. W obrębie dawnych gospodarstw łanowo zakwitają rudbekie Rudbeckia laciniata, zaś w strefie intensywnej niegdyś gospodarki pasterskiej i łąkarskiej (koszarzenie, nawoŜenie) regularnie notowane są nitrofilne ziołorośla pokrzywowe, tworzące zbiorowisko Chaerophyllum aromaticumUrtica dioica.
Zarośla łęgowe i ziołorośla nadbrzeŜne
Pospolite na niŜu zarośla wierzbowe, zwane od panującej tu wierzby łozowiskami, w strefie pogórza i niŜszych partii gór przybierają postać wiklin nadrzecznych z wierzbą purpurową, uszatą i trójpręcikową, znacznie rzadziej – wiciową. Na
omawianym terenie płaty Salicetum triandro-viminalis powstają jako stadium regeneracji lasów łęgowych w strefie wcześniej uŜytkowanych łąk i pastwisk – na
przypotokowych terasach zalewowych, jak równieŜ w zabagnionych nieckach.
Miejscami zwarte grupy tworzy wierzba uszata z domieszką szarej, wiciowej i
pięciopręcikowej, tworząc zbiorowisko Chaerophyllum hirsutum-Salix aurita.
W zaroślach tych wyodrębnia się pokaźna grupa gatunków łęgowych ze związku Alno-Padion, w mniejszym stopniu z klasy Salicetea purpureae. Do głównych
reprezentantów tego pierwszego naleŜą: świerząbek korzenny i orzęsiony oraz
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pokrzywa, a lokalnie – sitowie leśne Scirpus sylvaticus. Zarośla nadpotokowe występują najczęściej w kompleksie z ziołoroślami lepięŜnikowymi Phalarido-Petasitetum hybridi bądź płatami sadźca konopiastego w zespole Calystegio-Eupatorietum oraz rudbekii z nawłociami Rudbeckio-Solidaginetum.
WALORYZACJA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH
Dla oceny walorów zbiorowisk roślinnych kompleksów nieleśnych LKP „Lasy
Birczańskie” przyjęto zasady waloryzacji zastosowanej i sprawdzonej w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Michalik 1996). W ocenie wartości przyrodniczej
poszczególnych zbiorowisk kierowano się kilkoma wybranymi kryteriami, które
pozwoliły w sposób kompleksowy spojrzeć na rolę opisanych fitocenoz w całych
ekosystemach. W obrębie kaŜdej z tych cech przyjęto skalę punktową, sześciostopniową. W tabeli waloryzacyjnej uwzględniono następujące cechy:
Unikatowość fitocenotyczna (kolumna A)
Głównym kryterium w ocenie waloru zbiorowiska jest jego rozprzestrzenienie
w kraju i regionie. Obecnie notuje się ustępowanie pewnych fitocenoz z wielu stanowisk. Dotyczy to np. muraw kserotermicznych, szuwarów czy wilgotnych łąk.
Takie płaty, oznaczające się częstokroć małą powierzchnią, wymagają szczególnego podejścia w ich wyodrębnieniu i objęciu aktywną ochroną. W związku z tym
podczas prac terenowych zwracano uwagę nawet na powierzchniowo niewielkie
stanowiska takiej roślinności. Poszczególne stopnie skali dotyczą zbiorowisk:
1. pospolitych, rozpowszechnionych w całym kraju zarówno w górach jak i na
niŜu;
2. bardzo częstych o charakterze górskim, występujących w całych polskich
Karpatach i w południowej części niŜu lub niŜowych dość licznie przechodzących w Karpaty;
3. niezbyt częstych o charakterze górskim występujących w Karpatach i pojawiających się sporadycznie w południowej części niŜu lub niŜowych niezbyt
licznie przechodzących w Karpaty;
4. rzadkich o charakterze górskim, ale występujących w całych polskich Karpatach lub niezbyt częstych i rzadkich niŜowych, mających w Karpatach oderwane, kresowe stanowiska;
5. bardzo rzadkich górskich, rozproszonych w całych Karpatach polskich;
6. unikatowych – swoistych dla regionu.
RóŜnorodność florystyczna (kolumna B)
Aspekt bogactwa gatunkowego podnosi walor nawet pospolicie występujących
zbiorowisk roślinnych. Przykładowo łąki mietlicowe i rajgrasowe rozpowszechnione są na całym obszarze pogórza, jednak to właśnie w ich składzie notujemy niemal pełny zestaw roślin siedlisk świeŜych o charakterze otwartym. Taki stan rzeczy
wskazuje, iŜ zachowanie tych łąk jest warunkiem utrzymania bogactwa gatunkowego całej tutejszej szaty roślinnej. Poszczególne stopnie skali dotyczą zbiorowisk:
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1. bardzo ubogich – średnia liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym: do
12;
2. ubogich – średnia liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym: 13-24;
3. niezbyt bogatych – średnia liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym:
25-36;
4. bogatych – średnia liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym: 37-48;
5. bardzo bogatych – średnia liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym:
49-60;
6. wybitnie bogatych – średnio ponad 60 gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym.
Znaczenie zbiorowisk jako biotopów dla gatunków zagroŜonych, rzadkich
i innych szczególnie cennych (kolumna C)
Obecność taksonów prawnie chronionych (np. Centaurium erythraea czy Colchicum autumnale), rzadkich lub stanowiących szczególny element geograficzny
(np. Cirsium decussatum) zwraca uwagę na niektóre fitocenozy, z którymi w sposób szczególny są te rośliny związane. Oczywiście ich obecność nie moŜe pozostać
bez wpływu na przyrodniczą ocenę wartości całej biocenozy. Poszczególne stopnie
skali dotyczą zbiorowisk o znaczeniu dla gatunków zagroŜonych i rzadkich:
1. nieistotnym – brak wymienionych gatunków;
2. bardzo małym – gatunki pojawiają się sporadycznie;
3. małym – gatunki występują rzadko;
4. średnim – gatunki występują stale, ale niezbyt licznie;
5. duŜym – gatunki występują licznie;
6. bardzo duŜym – gatunki występują bardzo licznie, niekiedy masowo.
Stopień kwiecistości zbiorowisk (kolumna D)
Ilość i róŜnorodność gatunków roślin o okazałych kwiatach lub kwiatostanach
ma istotne znaczenie dla ochrony fauny bezkręgowców (głównie owadów) oraz dla
walorów estetycznych krajobrazu. Poszczególne stopnie skali dotyczą zbiorowisk
o kwiecistości:
1. bardzo niskiej;
2. niskiej;
3. średniej;
4. duŜej;
5. bardzo duŜej;
6. wybitnie duŜej.
Suma punktów czterech powyŜszych elementów waloryzacji określa ogólną
wartość zbiorowiska (kolumna E).
Stopień naturalności fitocenozy (kolumna F)
Poszczególne stopnie oznaczają: 1 – naturalne zbiorowiska roślinne, 2 – zbliŜone do naturalnych fitocenozy poddane w przeszłości antropopresji, 3 – zbiorowiska
półnaturalne, uzaleŜnione od gospodarki człowieka, 4 – zbiorowiska synantropijne.
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Ranga siedliska w świetle prawa europejskiego (kolumna G)
Kod siedliska prezentuje typ fitocenoz objętych ochroną w myśl dyrektywy habitatowej UE i objętej prawem polskim w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura
2000.
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Tabela nr 1. Waloryzacja zbiorowisk roślinnych

1
Szuwar z panującą jeŜogłówką gałęzistą – Sparganietum
erecti Roll. 1938
Szuwar oczeretowy – Scirpetum lacustris (Allorge 1922)
Chouard 1924
Szuwary pałkowe – Typhetum latifoliae i Typhetum
angustifoliae Soo 1927
Szuwar trzcinowy – Phragmitetum australis (Phragmitetum communis) (Gams 1927) Schmale 1939
Roślinność wodna wód stojących – All. Nymphaeion
Oberd. 1953
Szuwar turzycy zaostrzonej – Caricetum gracilis (Graebn.
et Hueck 1931) R. Tx. 1937
Szuwar turzycy prosowej – Caricetum paniculatae
Wangerin 1916
Szuwar turzycy brzegowej – Caricetum ripariae Soo
1928
Szuwar mozgowy – Phalaridetum arundinaceae (Koch
1926 n.n.) Libb. 1931
Szuwar skrzypu bagiennego – Equisetetum fluviatilis
(Equisetetum limosi) Steffen 1931
Młaka śródleśna ze skrzypem olbrzymim – zbiorowisko
z Equisetum telmateia
Ziołorośla wiązówkowo-bodziszkowe – FilipenduloGeranietum Koch 1926
Ziołorośla z miętą długolistną – Filipendulo ulmariaeMenthetum longifoliae Zlinska 1989
Ziołorośla sitowia leśnego – Scirpetum silvatici Knapp
1946
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1
Wilgotna łąka ostroŜeniowa – Cirsietum rivularis Ralski
1931
Wilgotna łąka ostroŜeniowo-rdestowa – Cirsio-Polygonetum bistortae R.Tx. 1951
Nitrofilna łąka wyczyńcowa – Alopecuretum pratensis
(Regel 1925) Steffen 1931
Wilgotne pastwisko sitowe – Epilobio-Juncetum effusi
Oberd. 1957
Łąka owsicowa podzespół typowy – Arrhenatheretum
elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 typicum
Łąka owsicowa podzespół ciepłolubny – Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 centauretosum
scabiosae
Murawy kserotermiczne – All. Cirsio-Brachypodion
pinnati Hadac et Klika 1944 em. Krausch 1961
Podsiewane łąki z kostrzewą Festuca pratensis, kupkówką Dactylis glomerata i koniczynami
Pastwiska Ŝycicowe i kostrzewowe Lolio-Cynosuretum
R. Tx. 1937; Festuco-Cynosuretum Bueker 1941
Traworośla trzcinnikowe z trzcinnikiem piaskowym –
Zb. z Calamagrostis epigeios
Murawy wydeptywanych placów i podwórzy – LolioPolygonetum arenastri Br-Bl. 1930 em. Lohm. 1975
Zbiorowiska chwastów oraz dawne ugory i zaniedbane
łąki z dominacją ostroŜenia polnego Cirsium arvense
Nitrofilne ziołorośla świerząbka korzennego – Chaerophylletum aromatici Gutte 1963
Zbiorowiska chwastów oraz dawne ugory i zaniedbane
łąki z dominacją pokrzywy Urtica dioica
Stare sady owocowe z fitocenozami łąkowymi, popastwiskowymi i ziołoroślowymi
Zadrzewienia przydomowe i przydroŜne z łąkową i
dywanową roślinnością synantropijną
Ziołorośla lepięŜnika róŜowego (łopuszyny) – Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933
Ziołorośla rudbiekii i sadźca Rudbeckio-Solidaginetium
R.Tx. 1950; Calystegio-Eupatorietum Goers 1974
Zbiorowiska chwastów, ugory i zaniedbane łąki – Cl.
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R.Tx in R.Tx. 1950
Drogi i roślinność przydroŜna – Cl. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R.Tx in R.Tx. 1950
Zbiorowiska upraw polnych i ogrodowych – Cl. Stellarietea mediae R.Tx., Lohm. et Prsg 1950
Wikliny nadrzeczne – Salicetum triandro-viminalis
Lohm. 1952
Zarośla wierzby uszatej – Zb. Chaerophyllum hirsutum
– Salix aurita
CzyŜnie, zbiorowisko z tarniną i głogiem – Rubo fruticosi-Prunetum spinosae Web. 1974 n.inv. Wittig 1976
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PODSUMOWANIE

Zbiorowiska nieleśne na Pogórzu Przemyskim i w Górach Słonnych stanowią
niezwykle waŜny – tak pod względem biocenotycznym, jak i krajobrazowym –
element bogatej mozaiki ekosystemów. Spośród notowanych tu fitocenoz, które
wykazują cechy uŜytkowania kośnego, największą powierzchnię osiągają nitrofilne
łąki wyczyńcowe Alopecuretum pratensis (20%) oraz łąki owsicowe Arrhenatheretum elatioris (23%), a takŜe łąki podsiewane (6%). Fitocenozy te łącznie zajmują
połowę nieleśnego areału.
Siedliska od lat wyłączone z rolniczego uŜytkowania zajęte są głównie przez
zbiorowisko Chaerophyllum aromaticum-Urtica dioica (blisko 3% powierzchni)
i płaty z Calamagrostis epigeios (6%). Synantropijne płaty ziołoroślowe koncentrują się w rejonie Wojtkówki, Grąziowej i Kwaszeniny. Z kolei płaty trzcinnikowe
notowane były głównie na terenie Grąziowej, Łomnej, Arłamowa i Malawy. Sporą
część ziemi pozostawionej odłogiem zajmują teŜ zarośla, głównie są to czyŜnie
głogowo-tarninowe Rubo fruticosi-Prunetum spinosae (blisko 5%).
Spośród roślinności szuwarowej największą powierzchnię osiągają trzcinowiska
Phragmitetum australis i mozgowiska Phalaridetum arundinaceae oraz turzycowiska, głównie Caricetum gracilis. Często notowane młaki o charakterze leśnołąkowym tworzy zbiorowisko skrzypu olbrzymiego. Podczas badań nie stwierdzono roślinności torfowiskowej, co prawdopodobnie wynika z melioracji odwadniającej całego terenu. Wilgotne łąki reprezentowane są głównie przez płaty ostroŜeniowe Cirsietum rivulare, a pastwiska przez fitocenozy sitowe Epilobio-Juncetum
effusi. Wśród łąk świeŜych najwartościowsze wydają się być ciepłolubne płaty łąk
mietlicowych i owsicowych Arrhenatheretum elatioris centauretosum scabiosae.
Zbiorowiska muraw kserotermicznych z dominującą kłosownicą pierzastą występują w niewielkich płatach.
Stosunkowo mały stopień synantropizacji szaty roślinnej wyraźniej zarysowuje
się jedynie w przypadku niewielkich poletek łowieckich, drobnych upraw i ludzkich osad. Obecne są tu segetalne zbiorowiska z klasy Stellarietea mediae, głównie
Polygono-Chenopodietalia. Zarzucone uprawy porastają płatami Cirsium arvense
lub Rumex conglomeratus. Otoczenie domostw zdominowane jest przez pospolite
fitocenozy Ŝycicowe Lolio-Polygonetum arenastri i podagrycznikowe Aegopodion
podagrariae.
Do siedlisk objętych ochroną rozporządzeniem z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających
ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 zaliczyć naleŜy (zgodnie
z szeroką interpretacją według Interpretation manual of European Union habitats,
EUR 27):
• świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie – kod 6520 (łąki owsicowe i mietlicowe
w podzespole typowym Arrhenatheretum elatioris typicum i ciepłolubnym
Arrhenatheretum elatioris centauretosum scabiosae (kod) oraz większość
nitrofilnych łąk wyczyńcowych Alopecuretum pratensis);
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• murawy kserotermiczne ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati – kod 6210
(zbiorowisko z kłosownicą pierzastą);
• ziołorośla nadrzeczne – kod 6430 (ziołorośla lepięŜnika róŜowego (łopuszyny)
Phalarido-Petasitetum hybridi, młaki śródleśne ze skrzypem olbrzymim
oraz ziołorośla wiązówkowo-bodziszkowe Filipendulo-Geranietum).

Literatura
Barabasz-Krasny B. 2002. Sukcesja roślinności na łąkach, pastwiskach i nieuŜytkach porolnych Pogórza Przemyskiego. Frag. Flor. et Geobot. Supplementum 4, s. 3-81.
Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999. Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monogr.
Bieszczadzkie 5, s.1-162.
Dubiel E., Gawroński S., Stachurska A. 1997. Przegląd nieleśnych zbiorowisk roślinnych Magurskiego Parku
Narodowego. Rocz. Bieszczadzkie, 6, s. 125-138.
Interpretation manual of European Union habitats. EUR 27. July 2007. European Commission DG Environment
Nature and Biodiversity.
Janicki R. 1998. Zmiany zaludnienia i uŜytkowania ziemi w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego.
W: Przemiany Krajobrazu Naturalnego Polski. Acta Geographica Lodziensia No 74, Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź, s. 83-95.
Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Kucharski L., Perzanowska J. 2004. NiŜowe i górskie świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 3. Murawy,
łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. (Red. Herbich J.), Ministerstwo Środowiska. Warszawa, s. 192-211.
Kucharzyk S., Szary A. 2006. Roślinność nieleśna leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”. Materiały w dyspozycji Nadleśnictwa Bircza.
Kujawa-Pawlaczyk J., Perzanowska J. 2004. Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). W: Poradniki ochrony
siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 3. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska,
zarośla. (Red. Herbich J.), Ministerstwo Środowiska. Warszawa, s. 117-139.
Matuszkiewicz W. 2002. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydaw. Nauk. PWN. Warszawa.
Michalik S. (red), 1993. Turnicki Park Narodowy w polskich Karpatach Wschodnich. Dokumentacja projektowa.
Polska Fundacja Ochrony Przyrody PRO NATURA. Kraków, s. 226.
Michalik S. 1996. Waloryzacja zbiorowisk roślinnych BdPN, w: Plan Ochrony Bieszczadzkiego P.N. Operat ochrony zbiorowisk roślinnych. Syntetyczna charakterystyka i waloryzacja zbiorowisk roślinnych oraz generalne
zasady i szczegółowe metody ich ochrony, s. 27-38, mps.
Michalik S., Michalik R. 1998. Charakterystyka fitosocjologiczna zbiorowisk nieleśnych Parku Krajobrazowego
Gór Słonnych, mps.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridiophytes of Poland. A checklist.
W. Szafer Institute, Polish Academy of Sciences. Kraków.
Misiak T. 2005. W dorzeczu środkowego Sanu. Środowisko przyrodnicze, przemiany na przestrzeni wieków i ochrona. TPN Przemyśl.
Piórecki J. 2005. OstroŜeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum Janka na Pogórzu Przemyskim. Chrońmy Przyr.
Ojcz. 61, 4, s. 11-17.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. 2005
nr 94 poz. 795).
Szary A. 2002. Monitoring ekologicznych efektów koszenia i wypasania łąk na terenie dolin Bieszczadzkiego Parku
Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 10, s. 85-91.
Szczeblewska A., Janecki J. 1999: Kserotermiczna szata roślinna wzgórz koło Łuczyc i Jaksmanic w okolicy Przemyśla (Opole Zachodnie). Ochrona Przyrody 56, s. 79-89.
Wójcik Z. 1998: Zbiorowiska segetalne Pogórza Przemyskiego i jego najbliŜszego otoczenia. Frag. Flor. et Geobot.
ser. Polonica 5, s. 117-164.

ROŚLINNOŚĆ NIELEŚNA POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I GÓR SŁONNYCH
79
__________________________________________________________________________________________
THE NON-FOREST VEGETATION OF THE PRZEMYSKIE HILLS AND THE SLONNE MONTAINS
WITHIN THE FOREST PROMOTIVE COMPLEX OF THE “BIRCZANSKIE FORESTS”
(Summary)
Non-forest communities in the Przemyskie Foothills and the Słonne Mountains are important elements enriching the landscape and ecosystems. Among meadows the biggest areas are occupied by the associations: Alopecuretum pratensis (20%) and Arrhenatheretum elatioris (23%), and also meadows with sowing plant species (6%).
These phytocoenoses occupy jointly the half of non-forest area.
Habitats for years excluded from agricultural management are occupied mainly by the Chaerophyllum aromaticum-Urtica dioica (area about 3%) and patches with Calamagrostis epigeios (6%) communities.
Among vegetation of rushes the biggest area reach Phragmitetum australis, Phalaridetum arundinaceae and
Caricetum gracilis. Bog-springs with horsetail Equisetum maximum communities are often recorded in midforest
clearings. There wasn’t any records of pit-bog vegetation patches during the area investigations, which is probably
an effect of the land melioration.
Wet meadows are mainly represented by the patches of Cirsietum rivulare and some pastures by EpilobioJuncetum effusi phytocoenoses. Among hay medadows the most valuable are thermophilous parts of Arrhenatheretum elatioris centauretosum scabiosae subassociation. Typical xerothermic grass with Brachypodium pinnatum are
present in not numerous and small patches in the area of investigations.
Relatively small synanthropization degree of vegetation was discovered. Such a type of vegetation occupies
only small plots of hunting ground, small croplands and house yards. There was recorded field weeds communities
from the class Stellarietea mediae, mainly Polygono-Chenopodietalia. Discontinued cultivation results in occurring
of phytocoenosis with Cirsium arvense and Rumex conglomeratus. Farms surroundings is predominated by common Lolio-Polygonetum arenastri and Aegopodion podagrariae phytocoenoses.
To the habitats taken under protection by the rules of polish and european law (Interpretation manual of
European Union habitats, EUR 27) belong:
 hay meadow, extensive used – typical phytocoenoses Arrhenatheretum elatioris typicum and termophilus
patches Arrhenatheretum elatioris centauretosum scabiosae – habitat code 6520;
 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates Cirsio-Brachypodion pinnati
(phytocoenosis with Brachypodium pinnatum) – habitat code 6210;
 Natural hygrophilous association, located near the river Phalarido-Petasitetum hybridi – habitat code
6430,
 Natural ponds vegetation, poor floristic and small area patches from All. Nympheion – habitat code 3150;
 Forest bog-springs with Equisetum telmateia as natural habitat of protected species.
Translated by Stanisław Kucharzyk, Adam Szary

Głóg dwuszyjkowy (Crataegus oxyacantha L.). Rys. Tomasz Idzikowski.

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 5, NAUKI PRZYRODNICZE
ANNA WAJDA (Kraków-Przemyśl)

UWAGI O PROWADZENIU PRAC
PORZĄDKOWO-KONSERWATORSKICH
NA CMENTARZU śYDOWSKIM W PRZEMYŚLU
W ZGODZIE Z RELIGIJNYM PRAWEM JUDAIZMU
Cmentarze stanowią duŜy procent zieleni w Przemyślu. NaleŜą one do terenów
zieleni miejskiej (Pokorski i Siwiec 1998). Są wśród nich cmentarze komunalne,
wojenne i wyznaniowe. Do tych ostatnich naleŜy Cmentarz śydowski przy ulicy
Słowackiego. Jest on świadectwem Ŝycia ludzi, którzy tworzyli bogatą historię
Przemyśla, a gdy umierali, ich ostatnia droga prowadziła właśnie na ten cmentarz.
Zaraz jednak nasuwa się pytanie, a co pozostaje, gdy „umiera” cmentarz. Patrząc
na przemyski kirkut widać, Ŝe jest to śmierć powolna, bo nawet na kamień, marmur, czy piaskowiec teŜ kiedyś przychodzi kres. Proces ten zachodzi jeszcze szybciej, kiedy braknie ludzi, którzy zajęliby się takim miejscem i odpowiednio je pielęgnowali oraz konserwowali, dlatego niniejszy artykuł ma zachęcić do podjęcia
takich działań, które równocześnie były by zgodne z religijnym prawem judaizmu.
1. śydzi w Przemyślu na przestrzeni wieków
Do wybuchu II wojny światowej Przemyśl był miastem wielokulturowym zamieszkiwanym przez ludność polską, ukraińską, Ŝydowską i ormiańską. Ludność
Ŝydowska odróŜniała się wyraźnie od reszty mieszkańców miasta. Jej odmienność
wyraŜała się w religii, języku, organizacji gminnej oraz poczuciu narodowej odrębności.
śydzi mieszkali tu juŜ w latach trzydziestych XI w., co równocześnie stanowi
najstarsze świadectwo ich pobytu na ziemiach polskich (Wyrozumski 1991,
Krochmal 1996). Kolejna wzmianka o obecności śydów w Przemyślu pochodzi
z 1367 r., zaś w księgach ławniczych z lat 1402-1452 znajduje się aŜ 305 zapisków potwierdzających tę sytuację. W 1419 r. była juŜ w Przemyślu ulica zwana
śydowską w przeznaczonej pod osadnictwo Ŝydowskie części miasta. Pierwsze
wzmianki o istnieniu w Przemyślu synagogi pochodzą z 1518 r., zaś od 1538 r.
funkcjonowała tu mykwa do rytualnych oczyszczeń.
Do pręŜnego rozwoju tutejszej społeczności Ŝydowskiej przyczynił się zwłaszcza pochodzący z 1556 r. przywilej króla Zygmunta II Augusta, który przyznawał
miejscowej gminie Ŝydowskiej odrębne prawa, między innymi umoŜliwiające śydom prowadzenie swobodnej działalności gospodarczej w mieście. Stopniowo
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liczebność śydów w Przemyślu zwiększała się. W 1563 r. mieszkało tu 169 rodzin
Ŝydowskich, a w 1578 r. 206. W 1568 r. śydzi załoŜyli cmentarz poza ówczesnymi
murami miejskimi (Krochmal 1996, Potocki 2004).
RównieŜ w kolejnych wiekach społeczność Ŝydowska Przemyśla rozwijała się
bardzo dynamicznie. Od XVII w. przemyska gmina wyznaniowa naleŜała do największych na Rusi Czerwonej, a tutejszy rabin od lat 20-tych tegoŜ wieku pełnił
funkcję „archirabina ziemskiego” dla całej ziemi przemyskiej. Gmina zaś utrzymywała wszystkie instytucje słuŜące zgodnemu z przepisami judaizmu Ŝyciu religijnemu (Szwic i Szwic 2003).
Na mocy przywileju Władysława VI wydanego w 1638 r. dla Ŝydowskiej starszyzny przemyskiej miejscowemu kahałowi podlegali śydzi m.in. z cyrkułów:
dynowskiego, jarosławskiego, kańczuckiego i pruchnickiego. Mieli oni obowiązek
grzebać swoich zmarłych w Przemyślu, temuŜ kahałowi płacić podatki i podlegali
sądownictwu tutejszego rabina.
Nie zawsze Ŝycie wspólnoty Ŝydowskiej w Przemyślu upływało w spokoju.
Tylko od połowy XVI do połowy XVIII w. w mieście było 9 tumultów, podczas
których dochodziło do rabunków mienia Ŝydowskiego. W trakcie największych
z nich w 1746 r. uczniowie kolegium jezuickiego napadli na dzielnicę Ŝydowską,
obrabowali wiele domów, w tym dom rabina Moszka Szmujłowicza oraz zdewastowali synagogę, niszcząc m.in. 22 pergaminowe zwoje Tory.
Mimo tych represji śydzi brali aktywny udział w Ŝyciu miasta. W czasie oblęŜenia Przemyśla przez Szwedów w czasie tzw. potopu szwedzkiego śydzi czynnie
włączyli się w obronę miasta. Podobnie było podczas najazdu Tatarów w 1672 r.
Poprzez prowadzenie róŜnego rodzaju działalności gospodarczej przyczyniali się
do jego rozwoju. ZauwaŜalne jest to zwłaszcza od drugiej połowy XVII w., kiedy
legalnie mogli oni zakładać swoje cechy rzemieślnicze – i tak w r. 1654 powstaje
w Przemyślu cech kuśnierski, a w 1689 r. krawiecki.
Społeczność Ŝydowska nadal pręŜnie się rozwija. Spisy ludności Przemyśla
z 1785 r. wskazują, Ŝe mieszkało tu 1750 śydów, którzy stanowili 27% ogółu
mieszkańców. Natomiast pod koniec XVIII w. mieli oni w mieście 95 domów na
ogólną liczbę 286 budynków mieszkalnych. Gmina Ŝydowska posiadała takŜe łaźnię i szpital. W 1869 r. naleŜały do niej 5962 osoby (41,2% ogółu mieszkańców),
a na terenie jej jurysdykcji działały 4 synagogi, było 3 rabinów, 2 cmentarze i szkoła oraz 2 bractwa charytatywne.
W Przemyślu przed II wojną światową gmina Ŝydowska posiadała główną (starą) synagogę oraz liczne domy modlitwy, które były jej własnością. Oprócz tego
czynne były 3 synagogi i duŜa liczba domów modlitwy naleŜących do osób prywatnych oraz do stowarzyszeń o charakterze religijnym i religijno-charytatywnym.
Najstarszą synagogą w Przemyślu była główna ortodoksyjna synagoga przemyskiej gminy przy ul. Jagiellońskiej 31. Zbudowana została w l. 1592-1594 na miejscu najstarszej przemyskiej boŜnicy. W l. 1910-1914 synagoga została odrestaurowana pod kierunkiem architekta Tadeusza Mokłowskiego. Budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej przez Niemców i rozebrany w l. 50. XX w.
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Kolejną była synagoga Tempel; obecnie nieistniejąca, znajdowała się w Przemyślu na rogu ul. Jagiellońskiej 45 i Serbańskiej. Synagoga została zbudowana
w latach 1886-1890 z inicjatywy postępowych śydów, skupionych w Stowarzyszeniu Modlitewny Związek Izraela. Synagoga została spalona przez Niemców
w czasie II wojny światowej. Następna, to nowa synagoga Scheinbacha, przy ul.
Słowackiego 15, której budowę zainicjował w 1905 r. M. Scheinbach, a prace wykończeniowe i dekoracyjne wykonał w 1918 r. Adolf Bienestock. Obecnie mieści
Przemyską Bibliotekę Publiczną. Ostatnia synagoga, na Zasaniu przy ul. Unii Brzeskiej 6, została zbudowana w l. 1890-1909. NaleŜała ona do członków Towarzystwa Izraelickiej Świątyni Zasańskiej. Obecnie obiekt jest własnością prywatną.
śydzi pod koniec XIX w. mieli w Przemyślu 3 banki: Stowarzyszenie Bankowe, załoŜone w 1882 r., na którego czele stanął Juliusz Reiniger, Towarzystwo
śyrowe i Kredytowe, działające od 1890 r., z prezesem Maurycym Krugiem, i
Towarzystwo Zaliczkowe Kupieckie, powołane w 1895 r., którego prezesem był
Simon Bernstein.
W 1890 r. do gminy Ŝydowskiej w Przemyślu naleŜało 110 miejscowości.
W 1900 r. miasto liczyło 17.321 śydów i była to najliczniejsza gmina Ŝydowska na
terenie obecnego województwa podkarpackiego. Pod względem liczby śydów
zajmowała piąte miejsce w Galicji. Posiadała między innymi 3 szkoły religijne
i jedną świecką, 4 fundacje, kasę chorych i szpital. Działała tu Izraelicka Kuchnia
Ludowa oraz siedmioklasowa męska szkoła Ŝydowska Jesode ha-Tora. W 1902 r.
załoŜono śydowski Uniwersytet Ludowy Toybenhala, zaś w 1912 r. powstało koło
Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Bernarda Goldmana, które prowadziło kursy
języka polskiego, wypoŜyczalnię ksiąŜek i czytelnię czasopism (Fenczak 1991).
W Przemyślu było takŜe liczące się środowisko chasydzkie, zapoczątkowane
przez cadyka Mendla z Przemyśla. W Przemyślu urodził się Mosze Tajtelbaum
(1754-1841), późniejszy słynny cadyk w Ujhely na węgierskiej Słowacji, załoŜyciel dynastii cadyków. W 1919 r. osiedlił się tu cadyk Jozue, syn Cwi Elimelecha
z BłaŜowej, który załoŜył dom modlitwy przy ulicy Kopernika, a w 1924 r. przeniósł się do Rzeszowa.
W 1921 r. mieszkało w Przemyślu 18 360 śydów, którzy stanowili 38,3% ogółu
mieszkańców, natomiast w całym powiecie mieszkało ich 22 427. W ciągu następnych dziesięciu lat liczba śydów w mieście zmalała o ponad 1000 osób. Przyczyną
tego była migracja i emigracja, w tym takŜe do Palestyny. W 1939 r. w Przemyślu
mieszkało około 20 tys. śydów, tj. 34,1% ogółu mieszkańców. Według stanu
z 1932 r. naleŜało do nich 30,1% budynków, z czego w Śródmieściu aŜ 68,4%.
W 1926 r. około 90% placówek handlowych w mieście było w posiadaniu śydów,
ale do końca okresu międzywojennego liczba ta zmalała o około 10%.
W tym czasie w Przemyślu były 2 cmentarze: starszy z XVI w. i nowy z 1822 r.
Na starszym z cmentarzy znajdowało się, do czasu jego dewastacji, co najmniej 27
macew z XVII w., z najstarszą z 1604 r. Był tu takŜe nagrobek Samuela Szmelke
z 1628 r., przewodniczącego kahału przemyskiego i seniora śydów ziemi przemyskiej. Do gminy i stowarzyszeń Ŝydowskich naleŜały teŜ inne budynki, pełniące
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funkcję obiektów religijnych i oświatowych: łaźnie rytualne, rzeźnie koszerne,
domy dla ubogich, ochronka dla dzieci Ŝydowskich, koedukacyjne gimnazjum.
Towarzystwo Warsztatów Rękodzielniczych prowadziło Ŝeńską szkołę krawiecką,
zaś śydowskie Towarzystwo Szkoły Ludowej i Średniej – koedukacyjne gimnazjum. Szkołę religijną prowadziło takŜe Stowarzyszenie Szkoły Izraelickiej w
Przemyślu Bejt Talmud, wspieraną finansowo przez cadyka Arona Rokeacha z
Bełza. Na rzecz ubogich działały 4 fundacje: MojŜesza Schiffera, Fischlera Goldmana, Perli Tombak i fundacja na rzecz ubogiej młodzieŜy izraelickiej.
Hitlerowcy po zajęciu Przemyśla aresztowali i zgładzili około 600 śydów,
przewaŜnie przedstawicieli inteligencji. 15 września 1939 r. zamordowali w Medyce około 500 śydów, zaś w cztery dni później rozstrzelano 102 osoby, w tym 2
rabinów: Hersza Blezera i Seide Safrina.
We wrześniu 1939 r. Niemcy spalili starą synagogę Scheinbacha i synagogę
Templ. Prawie wszystkich śydów z Zasania, które miało pozostać pod okupacją
niemiecką, wygnano 26 i 27 września do sowieckiej strefy okupacyjnej, bo linia
demarkacyjna niemiecko-radziecka podzieliła miasto. Dla 66 osób, które pozostały
na Zasaniu, przeznaczono dwa budynki, otaczając je płotem z drutu kolczastego.
Zostali oni ostatecznie zamordowani w Kuńkowcach w czerwcu 1942 r.
W sowieckiej części okupacyjnej znacjonalizowano majątek kahału oraz zawieszono działalność wszelkich stowarzyszeń i partii Ŝydowskich. Synagogi zamieniono na ośrodki pomocy dla biednych. Upaństwowiono domy sierot, starców
i szpital Ŝydowski. W kwietniu i maju 1940 r. władze sowieckie deportowały
w głąb Rosji około 7000 śydów.
Po zajęciu prawobrzeŜnej części miasta w czerwcu 1941 r. hitlerowcy rozpoczęli planową eksterminację śydów. Dzięki udzielonej im pomocy przez polską
i ukraińską ludność, a takŜe zgromadzenia zakonne w Przemyślu i okolicznych
miejscowościach Holokaust przeŜyło około 500 śydów
Dzisiaj o bytności śydów w Przemyślu przypominają 2 synagogi – jedna przy
ulicy Słowackiego, gdzie obecnie mieści się biblioteka, a druga co raz bardziej
popadająca w ruinę na Zasaniu oraz Cmentarz śydowski przy ulicy Słowackiego
(Potocki 2004).
2. śydowskie tradycje dotyczące pochówku
Od czasów biblijnych w tradycji Ŝydowskiej istnieje nakaz znaczenia miejsc pochówku zmarłych. Łączy się to zarówno z czczeniem pamięci zmarłego oraz z koniecznością zaznaczenia miejsca, które mogłoby narazić praktykującego śyda na
zaciągnięcie nieczystości kultycznej, nawet przez mimowolny kontakt ze zmarłym.
Pierwszymi formami Ŝydowskich nagrobków były przydroŜne kurhany, na które kaŜdy przechodzeń miał obowiązek dołoŜyć kolejny kamień. Co przetrwało do
dzisiaj w zwyczaju układania na grobach małych kamyków.
MoŜna wyróŜnić trzy typy Ŝydowskiej architektury cmentarnej. Pierwszym
z nich jest ohel, czyli po hebrajsku namiot, niewielki, zazwyczaj murowany budynek, we wnętrzu którego znajduje się jeden lub kilka grobów. Drugi to sarkofag
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o półkolistym kształcie zazwyczaj nawiązujący swym wyglądem do domu o spadzistym dachu. Trzecim, a zarazem najczęstszym typem nagrobków Ŝydowskich,
jest macewa (ryc. 1). Jest to pionowo ustawiona płyta kamienna, prostokątna albo
zakończona u góry łukiem lub trójkątem. Przestrzeń tych zwieńczeń jest zazwyczaj
bogato zdobiona płaskorzeźbami, mającymi poprzez odpowiednią symbolikę określić cechy zmarłego, przedstawić jego imię, a czasem zawód jaki wykonywał. Macowa swym wyglądem nawiązywała do bramy, symbolu przejścia z Ŝycia ziemskiego do Ŝycia w innym świecie (PieniąŜek i Staszewski 2007).
W efekcie biblijnego zakazu wiania
postaci ludzkiej w sztuce i rzemiośle Ŝydowskim wykształcił się system metaforycznych znaków, pozwalających odczytać sens zdobień umieszczonych na płaskorzeźbach nagrobnych. Najczęściej spotkać moŜna symbole traktujące o poboŜności zmarłego i jego miejscu w społeczności gminy. Są to wyobraŜenia dłoni
ujętych w geście kapłańskiego błogosławieństwa – oznaczenie kapłanów (Kohenów), czyli potomków Aarona, którzy
pełnili słuŜbę w Świątyni Jerozolimskiej.
Z kolei dłoń z dzbanem lub dzban i misa
przedstawione obok siebie bądź dzban
z którego woda leje się do misy, oznaczała Ŝe pochowany w tym miejscu został męŜczyzna z pokolenia Lewiego,
które to takŜe pełniło słuŜbę ofiarniczą
w staroŜytnym Izraelu. Natomiast dłoń
trzymająca pióro oznaczała, Ŝe zmarły
był
soferem, czyli kopistą przepisującym
Ryc. 1. Jedna z lepiej zachowanych tablic nagrobnych na Cmentarzu śydowskim w Przemyślu święte teksty Tory, sporządzającym me(fot. A. Wajda 2008).
duzy i kontrakty ślubne (ketuby). Z kolei
przyrządy słuŜące do obrzezania znaleźć
moŜna na nagrobkach mohelów, dokonujących obrzędu wprowadzającego dziecko
płci męskiej do społeczności Ŝydowskiej.
Częstym elementem zdobiącym nagrobki Ŝydowskie była korona. Miała ona
wiele znaczeń, bo symbolizowała zarówno Torę, przez co umieszczana była na
nagrobkach poboŜnych mędrców lub rabinów albo była to Korona Dobrego Imienia i świadczyła o wyjątkowej szlachetności zmarłego. Mogła równieŜ symbolizować ojca rodziny, czyli głowę – koronę domu.
Innym, równie często spotykanym elementem w cmentarnym zdobnictwie Ŝydowskim była winorośl lub winne grono, która podobnie jak Gwiazda Dawida
stanowi symbol Izraela. Płaskorzeźby te spotkać moŜna na grobach kobiet i męŜ-
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czyzn. Natomiast za typowo Ŝeński symbol naleŜy uznać motyw świec. Charakterystyczny jest on dla nagrobków kobiet, bo zgodnie z przepisami judaizmu do ich
obowiązków naleŜało zapalanie i błogosławienie świec w wieczór szabatu. Z religijnymi przepisami wiązało się równieŜ to, Ŝe na grobach kobiet, które doŜyły późnej starości rzeźbiono świecznik siedmioramienny.
Kolejnym symbolem pojawiającym się na nagrobkach są księgi. Mówiły one
o tym, Ŝe zmarły spełniał religijne nakazy studiowania Tory i Talmudu. Najczęściej
symbolizowały uczoność. RównieŜ świeczka i ksiąŜka symbolizowały, Ŝe zmarły
do późnej nocy studiował święte księgi.
Wśród motywów nagrobkowych często występowały zwierzęta. Nawiązywały
one do biblijnych symboli plemion Izraela lub odnosiły się do imienia zmarłej osoby. Najczęściej był to lew – znak pokolenia Judy. Spotkać moŜna teŜ wyobraŜenie
ptaka. Stanowi on popularny symbol na grobach kobiet i związany jest z imieniem
Fajgel (jidysz), czyli hebrajskim imieniem Cypora, które oznacza ptaka. Do innych
przykładów naleŜy symbol jelenia odpowiadający imionom Hirsz (jidysz) i Cwi
(hebrajski), a takŜe stanowiący atrybut przedstawicieli pokolenia Naftalego. Natomiast podobizna łani miała wskazywać, Ŝe w tym miejscu została pochowana kobieta o imieniu Lea.
Na nagrobnych płytach pojawiały się takŜe motywy roślinne. Symbolizowały
one najczęściej pierwsze owoce Ziemi Izraela, zwłaszcza te, które były składane
w świątyni i stosowane w obrzędach. Zaliczyć do nich naleŜy wspomnianą juŜ
winorośl, owoce granatu, stylizowane liście palmy daktylowej i oliwki. Ornamentyka roślinna nawiązywała często do symbolu Drzewa śycia (Trzciński 1997,
Trzciński 2007, PieniąŜek i Staszewski 2007).
śydzi zakładali swoje cmentarze, gdy tworzyli na tyle liczebną społeczność, by
móc załoŜyć samodzielną gminę oraz zakupić odpowiedni teren. RóŜnie teŜ nazywano te miejsca. MoŜna się spotkać z kilkoma określeniami. W języku hebrajskim
będą to: Bet Cham (dom Ŝycia), Bet Olam (dom wieczności lub dom Ŝycia wiecznego), Bet ha-Kwarot (dom grobów), w jidysz – Der gute ort (dobre miejsce), Der
hajligr ort (święte miejsce), a po łacinie Hortus Judeorum lub Mons Judaicus. Natomiast w Polsce powszechnie przyjęte jest wywodzące się z języka niemieckiego
słowo kirkut lub okopisko Ŝydowskie (Burchard 1990, Krochmal 1996).
Cmentarze Ŝydowskie są miejscem oczekiwania na zmartwychwstanie. Tradycja Ŝydowska mówi o tym, Ŝe kości zmarłych śydów powinny być pozostawione
w spokoju i nienaruszone aŜ do czasu zmartwychwstania, stąd teŜ zabiegają oni
usilnie o zapewnienie im bezwzględnej nietykalności. Dlatego cmentarzy Ŝydowskich nie wolno rozkopywać, a ekshumacja dopuszczalna jest tyko w ściśle określonych przypadkach (PieniąŜek i Staszewski 2007).
Zwyczaje dotyczące pochówku określone są w Biblii. Zapisano w niej, Ŝe pochówek polega na bezpośrednim złoŜeniu ciała do ziemi. Równocześnie poboŜnego śyda nie było wolno grzebać obok złoczyńcy, odstępcy od wiary, przestępcy
skazanego na śmierć i samobójcy. Spowodowało to specjalną organizacją przestrzeni cmentarza – wytyczanie rzędów i kwater honorowych, gdzie grzebano rabi-
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nów, uczonych, ofiary pogromów, męczenników oraz inne osoby zasłuŜone dla
gminy.
Miejsce pochówku zaznaczano najczęściej umieszczoną pionowo w nogach
zmarłego płytą nagrobną (macewą) z odpowiednią inskrypcją w języku hebrajskim.
Jedynie osobom o wyŜszym statusie społecznym przysługiwało prawo do okazalszego nagrobka, czyli ohelu (śbikowski 2004). Charakterystyczny jest takŜe dla
cmentarzy Ŝydowskich kierunek pochówku, poniewaŜ tradycja nakazywała, by
groby były ustawione na linii wschód-zachód, a zmarli powinni leŜeć nogami na
wschód, w stronę Jerozolimy.
Inny przepis odnosił się do kapłanów, którym – w przypadku śmierci Ŝony, ojca, matki, syna, brata, niezamęŜnej siostry oraz gdy istniała konieczność pochowania zmarłego, o którego zwłoki nie miał się kto zatroszczyć – nie wolno było
wchodzić na teren cmentarza. Z tego teŜ powodu mieli oni na cmentarzach specjalne kwatery. LeŜały one zwykle przy wejściu lub przy niskim ogrodzeniu. Oprócz
tego patrzenie na groby umoŜliwiały kapłanom otwory w murze. Kapłani grzebani
byli wzdłuŜ tzw. drogi kapłanów. Jej lokalizacja umoŜliwiała kapłanom odwiedzanie cmentarza bez konieczności kontaktu z grobami, a przez to uniknięcie niebezpieczeństwa zaciągnięcia nieczystości rytualnej. Z tym związany był takŜe przepis,
który nakazywał kapłanom zachowanie odległości co najmniej 2,5 m od pochowanych zwłok, by nie doszło do zaciągnięcia wspomnianej nieczystości. Było to konieczne z tego względu, Ŝe w przypadku nieoczekiwanego przyjścia Mesjasza mogli oni natychmiast złoŜyć ofiarę.
RównieŜ nadepniecie grobu bez potrzeby traktowano jako jego pohańbienie.
Dodatkowo dbano o to, by odległość między zmarłymi – szerokość ściany ziemi
miedzy nimi, wynosiła co najmniej 15 cm, a najlepiej aby miała ok. 60 cm. Zwyczajem było teŜ lokowanie mogił wzdłuŜ osi wschód-zachód. Zmarły zwrócony był
wtedy twarzą w stronę Jerozolimy, gdzie miało rozpocząć się zmartwychwstanie.
TakŜe inskrypcje na nagrobkach umieszczano po stronie wschodniej.
Ze względu na fakt, Ŝe obrzęd pochówku był dla śydów znaczącym aktem religijnym, cmentarze otoczone były szczególną opieką. Zapewniały to bractwa pogrzebowe (Chewra Kalisza) działające w obrębie Ŝydowskiej gminy wyznaniowej.
W XIX w. na terenie Galicji istniało takich fundacji dwadzieścia cztery m.in.
w Przemyślu, Jarosławiu, Sieniawie i Lubaczowie (PieniąŜek i Staszewski 2007).
Rygorystyczne przestrzeganie wielu przepisów religijnych w odniesieniu do pochówku Ŝydowskiego i organizacji przestrzeni kirkutu stało się powodem szeregu
błędnych opinii a nawet Ŝartów na ten temat. W tradycji ludowej powszechny jest
pogląd, Ŝe śydów chowano do grobów w tak zwane kucki. Związane to było
z anegdotą o Ŝydowskiej przebiegłości. Pochowani w ten sposób śydzi mogli szybciej wstać na Sąd Ostateczny i pierwsi stanąć przed Obliczem Pańskim. Pogląd ten
jest oczywiście fałszywy. Wynika on najprawdopodobniej stąd, Ŝe zmarłych chowano bezpośrednio do ziemi, a poniewaŜ nie uŜywano trumien, grób na cmentarzu
Ŝydowskim był mniejszy od grobów chrześcijańskich (Jasielski 1992).
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3. Cmentarz śydowski w Przemyślu od momentu powstania do czasów
obecnych
Kres kulturze i społeczności Ŝydowskiej w Przemyślu przyniosła II wojna
światowa. O dawnej obecności ludności Ŝydowskiej w tym mieście świadczą dzisiaj jedynie budynki synagog, a przede wszystkim Cmentarz śydowski przy ulicy
Słowackiego, czyli tzw. kirkut. Przetrwał on do naszych czasów w stosunkowo
niezmienionej postaci. Zajmuje on według Zając (2004) ok. 3,5 ha powierzchni,
natomiast według Burcharda (1990) i Potockiego (2004) 5,1 ha. Znajduje się na
łagodnym stoku wzgórza opadającego kierunkach wschodnim i północnym. Plan
cmentarza jest nieregularny, a spowodowane to jest charakterystycznym ukształtowaniem terenu oraz zachodzącym na jego teren fragmentem wału fortyfikacyjnego
wewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl. Od ulicy Słowackiego i częściowo
od strony południowej ogrodzony jest on murem z główną bramą wejściową,
a z pozostałych stron siatką metalową (Zając 2004).
Dokładnej daty powstania tzw. nowego Cmentarza śydowskiego w Przemyślu,
jak wskazuje większość autorów, nie da się dzisiaj ustalić. W oparciu o dawne
mapy i opisy krajoznawcze miasta moŜna tylko określić w przybliŜeniu, Ŝe były to
lata 60-te XIX w. Jedynie Potocki (2004) wymienia rok 1822 jako datę powstania
tej nekropolii.
Równocześnie zaznaczyć trzeba, iŜ takie a nie inne umiejscowienie kirkutu przy
ulicy Słowackiego związane było z wcześniejszą lokalizacją cmentarza komunalnego, na którym pierwsze pochówki miały miejsce w 1855 roku. Teren przeznaczony na cele grzebalne znajdował się wtedy w znacznej odległości od centrum
miasta, co związane było z projektami poszerzenia obszaru zwartej zabudowy
Przemyśla. Równocześnie utworzenie nowego cmentarza Ŝydowskiego przy ul.
Słowackiego podyktowane było głównie brakiem miejsc grzebalnych na kirkucie
przy ul. Glinianej (obecnie ul. F. Rakoczego) oraz przepisem religijnym zakazującym wyznawcom judaizmu przekopywania miejsc poprzednich pochówków. Miały
one pozostać nienaruszone aŜ do chwili powstania z grobów wszystkich spoczywających w nich śydów w dzień Sądu Ostatecznego (Fenczak 1981, Szwic i Szwic
2003).
Innej przyczyny powstania nowego Cmentarza śydowskiego w Przemyślu naleŜy upatrywać w decyzjach władz austriackich, które pod koniec XVIII w. wydały
rozporządzenie zakazujące grzebania zmarłych na terenach mieszkalnych i nakazały przenieść cmentarze przykościelne poza obszar zwartej zabudowy miejskiej –
tworząc tam cmentarze komunalne. śydzi zachowali jednak prawo do posiadania
własnego cmentarza wyznaniowego w obrębie miasta, dlatego stare okopisko pełniło swą funkcje co najmniej do połowy XIX w. (Krochmal 1996). Nie bez znaczenia przy wytyczaniu nowego cmentarza Ŝydowskiego w Przemyślu, były takŜe
zasady judaizmu, które wykluczały chowanie śydów na cmentarzach chrześcijańskich (Zając 2004).
Nowy Cmentarz śydowski stanowił własność Izraelskiej Gminy Wyznaniowej,
która przeznaczała środki na jego utrzymanie i poszerzanie. W początkowym okre-
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sie funkcjonowania tego kirkutu pochówków dokonywano zgodnie z dawnymi
zwyczajami. Zmarłych grzebano w wykopanych w dniu pogrzebu grobach, bezpośrednio w ziemi bez uŜycia trumien. Tak było do 1884 roku, kiedy władze państwowe wprowadziły obowiązek pochówku w trumnach. Na grobach umieszczano
kamienne macewy, na których obok danych osobowych znajdowała się bogata
symbolika religijna. Do dzisiaj na Cmentarzu śydowskim zachowało się niewiele
starych nagrobków, najstarsze z zachowanych pochodzą z 1886 i 1898 roku. Nieco
więcej macew pozostało z ostatnich lat autonomii galicyjskiej i okresu międzywojennego. Ostatnie groby na Cmentarzu śydowskim pochodzą z czasu II wojny
światowej i naleŜą one głównie do ofiar zbrodnii niemieckich z lat 1939-1944
(Burchard 1990, Szwic i Szwic 2003).
Początkowo na Cmentarzu śydowskim przy ulicy Słowackiego chowano
zmarłych w jego środkowej części na linii północ-południe, przy czym wyŜej połoŜona część południowa przeznaczona była na pochówki dla kobiet, a w części północnej chowano męŜczyzn. W tej części nekropolii znajdują się najstarsze nagrobki. Taki sposób chowania zmarłych wynika z Ŝydowskiego prawa dotyczącego
cmentarzy, które nakazywało wydzielenie oddzielnych sektorów dla męŜczyzn,
kobiet, dzieci, ludzi szczególnie poboŜnych, rabinów, czy męczenników. Nawet
kobiety, które umarły podczas porodu zaliczano w poczet męczenników. Przez
szacunek nie chowano obok siebie wrogów.
W pierwszych latach XX w. cmentarz ten rozszerzono o część zachodnią,
a okresie międzywojennym o część wschodnią, przyległą do ulicy Słowackiego.
Była to najbardziej reprezentacyjna część cmentarza zajęta przez nagrobki najbogatszych Ŝydowskich rodzin Przemyśla.
Teren Cmentarza śydowskiego od ulicy Słowackiego w 1913 r. ogrodzono wysokim murem z reprezentacyjną bramą główną. Bramę tą wymurowano z cegły
i otynkowano. Posiada ona formę portalu z trzema półkoliście zwieńczonymi arkadami zamkniętymi ozdobnymi kratami. Została ona ufundowana przez Arnolda
Rabinowicza, o czym przypomina umieszczona na wewnętrznej stronie bramy
tablica pamiątkowa w języku hebrajskim i polskim.
Podkreślić trzeba, Ŝe przemyski kirkut w przeciwieństwie do pobliskiego cmentarza komunalnego nie posiada planowego układu przestrzennego. Wynika to
z przekonań religijnych śydów, którzy uwaŜają cmentarze za miejsca święte, dlatego nie wytyczali na nich ścieŜek (Zając 2004).
Dzisiaj na przemyskim kirkucie wiele nagrobków nosi ślady wyraźnych zniszczeń. Przyczyny tego są bardzo róŜne. Jedne zostały celowo zniszczone, inne same
z upływem czasu się rozpadły. Do zniszczenia wielu macew, a zwłaszcza zatarcia
się wykutych na nich inskrypcji przyczyniły się głównie czynniki atmosferyczne,
które wraz z porastającym kamień mchem powodują jego rozsypywanie się. RównieŜ celowe niszczenie cmentarza przez Niemców doprowadziło do tego, Ŝe z kilku
tysięcy nagrobków ocalało kilkaset, a z tych, które pozostały tylko siedemset posiada w miarę czytelne inskrypcje (Szwic i Szwic 2003).
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4. Jak dbać o cmentarze Ŝydowskie, czyli prawo Ŝydowskie w praktyce
Dla społeczności Ŝydowskiej cmentarz ma bardzo wysoki status. Jest miejscem
największego szacunku dla zmarłych. Nie moŜna zmienić jego funkcji tak jak
w przypadku synagogi czy mykwy, które moŜna sprzedać, gdy gmina przenosi się
w inne miejsce lub potrzebuje większego. RównieŜ działki pod cmentarz nie moŜna
wydzierŜawić, a nawet zapisać w testamencie. MoŜna ją jedynie kupić, co związane jest z biblijną perykopą mówiącą o Abrahamie, który kupił pole i pieczarę Makpela w Hebronie na rodzinny grobowiec (Rdz. 23, 1-19).
Zaznaczyć takŜe trzeba, Ŝe cmentarz dla wyznawców judaizmu ma nieco inne
znaczenie niŜ dla katolików. Zapewne wynika to z róŜnicy w tradycji. Na cmentarzu katolickim moŜna przekopać grób, zlikwidować go, pochować kogoś nowego.
Natomiast grób Ŝydowski ma istnieć do końca świata i nie wolno go w Ŝaden sposób naruszać.
Dla śydów najwaŜniejsza jest wiedza, w którym miejscu kości zostały złoŜone
i gdzie one naprawdę leŜą w ziemi. Grób traktowany jest dosłownie jako miejsce
fizycznej obecności kości, a nie jako miejsce symboliczne, miejsce pamięci. Wobec
takiego sposobu myślenia nawet stare drzewa są własnością zmarłych, bo ich korzenie dotykają kości, więc im równieŜ naleŜy się poszanowanie. Dlatego teŜ, jak
zaznacza Zając (2004), na cmentarzach Ŝydowskich zieleń rosła bujnie i w niekontrolowany sposób oplatała nagrobki. Nie sadzono tu ani nie przynoszono kwiatów,
a kirkuty były odwiedzane tylko raz w roku. Zazwyczaj w kaŜdą rocznicę śmierci
zmarłego i odmawiano nad grobem kadisz – modlitwę za zmarłych (śbikowski
2004). W czasie tych odwiedzin na groby przynoszono jedynie kamyki. Natomiast
na grobach rabinów i cudotwórców składano kartki wotywne (Zając 2004). Nieco
inaczej wygląda to w przypadku katolików, którzy częściej odwiedzają groby
swoich zmarłych, zapalają świeczki, przynoszą lub sadzą kwiaty.
Kirkuty Ŝydowskie od pozostałych cmentarzy róŜni równieŜ to, Ŝe zwykle te
ostatnie są „Ŝywe” – dochodzą nowe groby i przychodzą ludzie, którzy się nimi
opiekują. Natomiast na cmentarze Ŝydowskie praktycznie nikt nie przychodzi.
Wszystkie wyŜej poruszane zagadnienia wymuszają specyficzne podejście przy
wykonywaniu prac porządkowych na cmentarzach Ŝydowskich. Znaczenie ma
zwłaszcza wielokrotnie juŜ akcentowana zasada nienaruszalności grobu, która stała
się kanwą zaleceń opracowanych przez Komisję Rabiniczną do Spraw Cmentarzy.
NaleŜy się nimi kierować przy pracach porządkowych wykonywanych na terenie
kirkutów. Zabrania ona na cmentarzach Ŝydowskich: kopania gruntu (w tym uŜywania narzędzi cięŜkich), wyrywania drzew i krzewów z korzeniami, odkopywania
kamieni i tablic nagrobnych (macew), samowolnego grzebania kości, podkopywania ogrodzenia cmentarza (ze względu na nieznane obecnie, a wytyczone pierwotnie granice), otwierania grobów. Dopuszcza natomiast: usuwanie chwastów,
kwiatów, mchów (płytko zakorzenionych), koszenie trawy, zbieranie śmieci, oczyszczanie płyt nagrobnych z liści (przy czym nie wolno stosować środków chemicznych oraz ostrych narzędzi mogących uszkodzić tablice). Po uzgodnieniu z niniejszą Komisją moŜliwe jest wytyczanie alejek, umieszczanie tablic informacyjnych
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(treść napisu takŜe trzeba uzgodnić z Komisją), przycinanie drzew i krzewów tuŜ
przy powierzchni ziemi, czy nawoŜenie dodatkowej warstwy ziemi. Kontrowersyjną kwestią pozostaje ustawianie przewróconych nagrobków. W tej materii niektórzy rabini dopuszczają moŜliwość wykonania płytkiego – na przykład do 50 cm –
wykopu.
5. Kwestia usuwania nadmiaru roślinności
Problem ten dotyka właściwie wszystkich nekropolii zarówno czynnych jak
i zamkniętych dla pochówku, wyznaniowych – jak cmentarze Ŝydowskie oraz
komunalnych. KaŜdy cmentarz jest miejscem świętym i mającym dla nas wielkie znaczenie, bo tam leŜą prochy ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali, których
znaliśmy, ceniliśmy, którzy dali nam Ŝycie. Dlatego naleŜy dołoŜyć starań, aby
cmentarze z grobami wkomponowanymi w piękną naturalną zieleń, cmentarze
z pomnikowymi drzewami stanowiącymi ich ozdobę i miejsce bytowania śpiewających ptaków, nie zniknęły z naszej rzeczywistości. Niestety coraz częściej
obserwuje się masowe wycinanie drzew cmentarnych, niejednokrotnie podyktowane brakiem umiaru w działalności porządkowej, brakiem zachowania zdrowego rozsądku, a nawet stanem popadania w swoistą fobię, gdzie spadające
jesienią liście urastają do rangi wielkiego problemu. Ta skrajność w cmentarnych porządkach szczególnie razi w kontekście często widocznego niechlujstwa,
szczególnie w okolicach ogrodzeń i na terenach sąsiadujących z cmentarzem,
gdzie zalegają stosy plastikowej, szklanej i organicznej masy, która wielu osobom nie przeszkadza. Trudno jest jednak niektórym ludziom zrozumieć, Ŝe opadające liście to oznaka przemijania. Widzą oni natomiast w starych cmentarnych
drzewach zagroŜenie dla swego zdrowia, a nawet Ŝycia, dlatego zabiegi mające
na celu ich zachowanie uwaŜają za niepotrzebne. A przecieŜ wystarczy tylko w
porę usuwać spróchniałe konary i zastosować często wykonywane w parkach
zabiegi chirurgiczne obniŜające środek cięŜkości drzew, by się one nie wywracały, bo o pięknie cmentarza nie decyduje tylko jak najdokładniej wypastowany,
martwy kamień nagrobków. Swoisty szacunek do cmentarnych drzew widoczny
jest natomiast w przekonaniach wyznawców judaizmu, dla których drzewa rosnące na kirkucie są własnością osób tam pochowanych, bo ich korzenie oplatają
doczesne szczątki zmarłych. Dlatego Ŝydowskie cmentarze z szumiącymi drzewami, które w swych pniach, konarach i liściach mają materialne cząstki tych,
co juŜ odeszli nie tylko przypominają o ziemskim przemijaniu, ale właśnie poprzez drzewa wymownie świadczą o potędze Ŝycia w miejscach powszechnie
kojarzonych wyłącznie ze śmiercią.
Niekiedy jednak bujna wegetacja, jak to widać na przykładzie Cmentarza
śydowskiego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu (ryc. 3) sprawia, Ŝe w okresie wiosenno-letnim staje się on praktycznie niedostępny dla odwiedzających.
Dlatego prace porządkowo-pielęgnacyjne, które naleŜy przeprowadzić na tym
cmentarzu, zwłaszcza w jego najstarszej części, powinny polegać przede wszystkim na wykarczowaniu licznych samosiewów drzew i krzewów. Oprócz tego na-

ANNA WAJDA
92
__________________________________________________________________________________________

leŜy zająć się starymi drzewami, które z racji swego wieku oraz braku odpowiedniej pielęgnacji obumierają, usychają im konary i gałęzie, a te obłamywane
przez wiatr często uszkadzają macewy. Co więcej lokalna wizja na Cmentarzu
śydowskim w Przemyślu pozwala stwierdzić, Ŝe niektóre drzewa drastycznie są
przycinane – często nieprofesjonalnie, co powoduje Ŝe obumierają i bezpowrotnie tracą swoje kształty. Dodatkowo pielęgnacja, konserwacja i renowacja zieleni tej nekropolii wymaga systematycznego koszenia i usuwania trawy, połamanych gałęzi, a w okresie jesiennym opadłych liści drzew i krzewów. Jednak
w związku z powyŜszymi zagadnieniami pojawia się pytanie, czy w świetle
Ŝydowskiego prawa religijnego wszystkie te działania są dozwolone, a jeśli tak,
to jak je naleŜy wykonywać?
Po pierwsze kirkut jest cmentarzem
wyznaniowym, dlatego teŜ, prace porządkowo-konserwatorskie powinno się wykonywać w zgodzie z przekonaniami religijnymi śydów, dlatego naleŜy zastosować się do podanych wyŜej wytycznych Komisji Rabinicznej do spraw
Cmentarzy. W sprawach porządkowania
cmentarzy Ŝydowskich mają równieŜ zastosowanie takŜe inne akty prawne, z którymi naleŜy się zapoznać przed rozpoczęciem prac. Są to: Ustawa z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 17 września 2003 r., poz. 1568), Ustawa z 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady – tekst ujednolicony po zmianie z 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) i Ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr
kultury – tekst ujednolicony po zmianie
z 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80 z 2003
Ryc. 2. Kamienne nagrobki wyłaniające się spo- roku, poz. 717).
śród bujnej roślinności na Cmentarzu śydowskim
DuŜym problemem, jaki się pojawia
w Przemyślu (fot. A. Wajda 2008).
w odniesieniu do pielęgnacji kirkutów
jest to, jak trwale wykarczować samosiewy bez stosowania silnych preparatów
chwastobójczych i bez wykopywania karp korzeniowych. W przypadku Cmentarza
śydowskiego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu odnosi się to zwłaszcza do
klonów jaworów (Acer pseudoplatanus L.), które po zimowej stratyfikacji (90-100
dni w temp. ok. 3oC) łatwo kiełkują i zachwaszczają teren nekropolii. Znajduje tu
równieŜ korzystne warunki do wzrostu bluszcz pospolity (Hetera helix L.). Rozrasta
się on bujnie pod koronami drzew i tworzy zwarte kobierce (Bugała 2000, Seneta
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i Dolatowski 2000). Na Cmentarzu śydowskim w Przemyślu jego pędy w niektórych miejscach szczelnie pokrywają glebę i tablice nagrobne (macewy). W odniesieniu do macew jest to problemem, poniewaŜ wrastające w kamień korzenie tego
ekspansywnego na tym terenie pnącza przyczyniają się do przyspieszenia erozji
nagrobnych inskrypcji i tak juŜ znacznie zatartych w wyniku działania szeregu
niekorzystnych czynników.
6. Roślinność stosowana i polecana do obsadzania cmentarzy
Na cmentarzach przede wszystkim rosły świerki (Picea sp.), tuje (Thuja sp.),
modrzewie (Larix sp.), dęby (Quercus sp.), klony (Acer sp.) i graby pospolite
(Carpinus betulus L.). Zazwyczaj sadzono je wzdłuŜ ogrodzeń lub prowadzono
w formie Ŝywopłotu. Równie często na cmentarzach spotkać moŜna półformowane
Ŝywopłoty z głogu (Crategus sp.) lub ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare L.).
Innym waŜnym elementem wielu cmentarzy są aleje podkreślające oś kompozycyjną załoŜenia, które często dla lepszego wyeksponowania obsadzano drzewami
bądź krzewami. Materiał roślinny słuŜył równieŜ do wydzielania poszczególnych
części cmentarza, a takŜe podkreślał obiekty centralne np. kaplicę cmentarną. Specjalne zalecenia dotyczyły obsadzeń mogił i kwater. W tym przypadku zalecano
stosowanie barwinku (Vinca minor L.) i bluszczu (Hedera helix L.), co do czasów
obecnych jest znakiem rozpoznawczym wielu miejsc pochówku, stopniowo zacierających się wraz z upływem czasu. Niestety, do obecnych czasów nie zachowało
się wiele pierwotnych nasadzeń. Część cmentarzy w wyniku prac porządkowych
utraciła pierwotną roślinność, a część po prostu zarosła. Jednak te z drzew i krzewów, które przetrwały do dzisiaj, wspaniale wkomponowały się w krajobraz i to
właśnie one bardzo często ułatwiają lokalizację cmentarzy w krajobrazie.
Tabela nr 1
Wykaz gatunków drzew ozdobnych szczególnie polecanych do sadzenia
na cmentarzach, wzdłuŜ ruchliwych ulic, na placach wielkomiejskich,
jak i w niewielkich przydomowych ogrodach
Lp. Nazwa rośliny i odmiana
1
1.

2
Acer campestre
‘Nanum’

2.

Carpinus betulus
‘Fastigiata’

Uwagi
3
gęsta, regularna, kulista korona osiągająca średnicę 3-5 m, jesienią
liście przebarwiają się na złocisty kolor, system korzeniowy gęsty,
zwarty, dobrze znosi suszę, moŜna go sadzić na stanowiskach
słonecznych jak i silnie zacienionych, umiarkowanie mrozoodporny, względnie odporny na zanieczyszczenia powietrza SO2,
NH3 oraz zasolenie gleby, jeden z gatunków najlepiej znoszących
trudne warunki we wszystkich siedliskach miejskich;
drzewo, 9-15 m wysokości o wyraźnym pniu i wzniesionymi do
góry, korona gęsta, początkowo wrzecionowata, później stoŜkowa
o średnicy 4-5 m, liście jesienią przebarwiają się na Ŝółto, bardzo
tolerancyjny wobec pH, znosi silne ocienienie, wiatry, letnie upały,
wykazuje duŜą odporność na choroby i szkodniki;
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1
3.

2
Crategus monogyna
‘Stricta’

4.

Fraxinus excelsior
‘Nana’

5.

Quercus robur
‘Fastigiata’
(=‘Skayrocket’)

6.

Robinia pseudoacacia
‘Benssoniana’
Robinia pseudoacacia
‘Umbraculifera’

7.

8.
9.

Robinia pseudoacacia
‘Pyramidalis’
Tilia cordata
‘Rancho’

3
dorasta do 6 m wysokości, korona gęsta, kolumnowa, gałęzie
wzniesione do góry, jesienne przebarwienie liści Ŝółte, kwitnie
obficie (V), kwiaty białe, owoce ciemnoczerwone (IX), długo
utrzymują się na roślinie, chętnie zjadane przez ptaki, system
korzeniowy głęboki, gatunek o małych wymaganiach glebowych,
bardzo odporny na mróz i wiatr oraz suszę upalnego lata, duŜa
zdolność regeneracyjna po cięciu, wraŜliwy na zasolenie i parcha;
dorasta do 2-3 m wysokości, korona gęsta, kulista o średnicy 1,52 m, późny rozwój liści na wiosnę, brak jesiennego przebarwiania
liści, system korzeniowy bardzo silnie rozwinięty sięga daleko
poza rzut korony i w głąb profilu;
drzewo do 15-20 m wysokości, korona wąska, początkowo kolumnowa, potem wrzecionowa średnicy 3-4 m, drzewo długowieczne, jesienią liście przebarwiają się na Ŝółtobrązowo, system
korzeniowy głęboki, palowy, gatunek dość tolerancyjny na zasolenie gleby, względnie odporny na zanieczyszczenia powietrza
SO2 i NH3, dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych;
drzewo do 20 m wysokości i 10-12 m średnicy korony, korona
kulista, odmiana bezcierniowa;
osiąga 5-7 m wysokości, korona gęsta, kulista, później płaskokulista średnicy 4-5 m, pędy bezcierniowe, liście rozwijają się
późno na wiosnę i bez przebarwień opadają jesienią, nie wydaje
kwiatów, system korzeniowy ma bardzo silny, szeroki i głęboki,
ma małe wymagania glebowe, wymaga stanowisk słonecznych,
wytrzymała na mrozy, względnie odporna na zanieczyszczenia
powietrza SO2, NH3,, dobrze znosi zasolenie gleby;
dorasta do 15 m wysokości, korona stoŜkowa o 3-4 m średnicy,
pędy pozbawione cierni lub ciernie nieliczne;
drzewo do 8-12 m wysokości, gałęzie ustawione gęsto, wzniesione,
tworzą stoŜkową koronę średnicy 4-6 m, kwiaty drobne, Ŝółtawe,
mocno pachnące (początek VII), liście jesienią jasno Ŝółte, system
korzeniowy mocny, gęsty, odporna na mróz i wiatry, względnie
odporna na zanieczyszczenia powietrza, bardzo wraŜliwa na zasolenie gleby.

RównieŜ dzisiaj naleŜy zachęcać do sadzenia drzew na cmentarzach zwłaszcza,
gdy ich oferta na rynku szkółkarskim jest niezwykle bogata. Na uwagę zasługują
zwłaszcza tzw. odmiany pokrojowe, które zachowują zwartą kulistą, stoŜkową lub
kolumnową koronę bez konieczności ich formowania (tab. nr 1). Dzięki swojemu
zgeometryzowanemu pokrojowi nadają się one do wyznaczania osi w terenie, podkreślania perspektywy, a takŜe tworzenia charakterystycznych dla cmentarzy szpalerów (Frazik-Adamczyk i Muras 2005).
7. Cmentarz śydowski w Przemyślu atrakcją turystyczną
Jest on niekwestionowanym świadectwem historii miasta, ale aby mógł być on
uznany za atrakcję turystyczną koniecznie musi zostać objęty planowanymi pracami renowacyjnymi i konserwatorskimi. Powinno się go objąć opieką instytucjonalną i społeczną, aby nie straszył pozostałościami po odwiedzinach „pseudomiłośni-
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ków” zabytków Ŝydowskiego dziedzictwa cmentarnego i by nie przeraŜał gęstwiną
krzewów i młodych samosiewów drzew. Mimo, Ŝe w ostatnich latach przemyski
kirkut wstępnie oczyszczono – wymaga on jeszcze dalszych prac remontowych
i restauracyjnych, bo nie wystarczy jednorazowa akcja, tylko potrzebna jest stała
opieka i promocja tego obiektu. Tym bardziej, Ŝe Ŝyjemy w czasach, gdy cmentarze zyskują nową, często zaskakującą, a nawet kontrowersyjną funkcję. W ostatnich latach moŜemy zauwaŜyć, Ŝe obok swojej właściwej, pierwotnej funkcji, czyli
stanowienia miejsca ostatniego spoczynku zmarłych, zyskują one nowe funkcje –
rekreacyjną i turystyczną. Na cmentarzach oprócz odwiedzających groby, moŜna
równieŜ spotkać spacerowiczów, a nawet osoby czytające ksiąŜki. Ludzie wybierają cmentarz zamiast parku ze względu na spokój i nastrój, jaki na nim panuje. Dla
wielu jest to miejsce, gdzie moŜna odpocząć, zastanowić się nad przemijaniem
i własnym Ŝyciem. Niektórzy zachwycają się piękną architekturą cmentarną, zielenią i śpiewem ptaków. Coraz częściej ludzie wybierają cmentarz na miejsce spacerów ze względów bezpieczeństwa. Czują się tu bezpieczniej niŜ w parkach, gdyŜ
jak mówią: „krzywdę mogą zrobić jedynie Ŝywi, a nie umarli”.
Co powoduje, Ŝe cmentarze przestają nas przeraŜać, a zaczynają być przez nas
utoŜsamiane z miejscem relaksu, a takŜe spokoju i zadumy? MoŜe to być wynik
współczesnego podejścia do śmierci. Coraz częściej zaczynamy odwiedzać miejsca
kaźni i morderstw, miejsca bitew, a takŜe miejsca katastrof. Przyczyna moŜe równieŜ tkwić w samych załoŜeniach cmentarnych, które często wyglądają jak parki.
Wynika to z idei „ogrodu umarłych” – cmentarz, bowiem obok miejsca spoczynku
miał być równieŜ połączeniem walorów krajobrazowych, zieleni i architektury.
W związku z tym stare nekropolie stają się powoli alternatywą dla parków miejskich.
ZwaŜywszy na wszystkie poruszone wyŜej kwestie naleŜy stwierdzić, Ŝe planowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni na cmentarzach Ŝydowskich – i nie tylko,
powinno być nie tylko problemem i przedmiotem troski zarządów zieleni miejskiej
i cmentarzy, czy gminy wyznaniowej, ale wszystkich osób, dla których miejsca
takie nie są obojętne. Warunkiem ich zachowania dla następnych pokoleń jest zaangaŜowanie i chęć znalezienia najlepszych rozwiązań, sprowadzających się do
odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie – jak zająć się kirkutem przemyskim na
sposób Ŝydowski. Odnosi się to zwłaszcza do kwestii drzew i krzewów, które odgrywają istotną rolę na cmentarzu, poniewaŜ kształtują przestrzeń cmentarną, stanowią osłonę od wiatru, ocieniają go i są waŜnym elementem zieleni miejskiej.
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REMARKS ON EXECUTION OF ARRANGEMENT AND PRESERVATION WORKS IN THE JEWISH
CEMETERY IN PRZEMYŚL IN ACCORDANCE WITH JEWISH RELIGION
(Summary)
Situated at Słowacki Street in Przemyśl, the Jewish Cemetery commemorates a large, pre-war, yet no longer
existing society of that city. The cemetery was founded in the 60s of the 19th century, and according to Jewish
religion, it must remain intact until all Jews buried in that place rise from the dead on the Last Judgment Day. It used
to be a property of the Jewish Confessional Community, which devoted considerable donations for maintenance of
the cemetery. Today many tombstones have been destroyed due to various reasons and the cemetery area has become overgrown with self-sown trees and shrubs. Therefore, it is necessary to conduct arrangement and preservation
works in accordance with the cemetery Jewish religion code. However, before execution of those works, it is essential to get acquainted with recommendations of the Rabbinical Commission on Cemeteries as well as with legal acts
which apply for such objects.
Translated by Anna Wajda

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 5, NAUKI PRZYRODNICZE
DANUTA KRAUS, EWA CIĄPAŁA-TROJNAR (Kraków)

DENDROFLORA ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO
W STUDZIANIE K. PRZEWORSKA
Wstęp
Przeworsk słynie z pałacu i parku Lubomirskich. Oprócz tak duŜych obiektów
jak przeworski zespół pałacowo parkowy istnieją w okolicach miasta zespoły
dworsko parkowe znacznie mniejsze, często zapomniane, lecz równieŜ godne uwagi. Takim obiektem jest zespół dworski w Studzianie (ryc. 1).
Krótka historia wsi
Pierwsze pisemne wzmianki dotyczące Studziana pochodzą z 1394 r. Nazwa
wsi wymieniona jest w przywileju wydanym przez właściciela Przeworska Jana
z Tarnowa na rzecz parafii przeworskiej. Z kaŜdego łanu dworskiego „..in Studzona...” miano oddawać dziesięcinę w postaci 1 korca owsa i 1 korca Ŝyta1.
Źródła informują o przynaleŜności tej miejscowości do klucza przeworskiego
Tarnawskich. Z dokumentu lokacyjnego wynika, iŜ Studzian istniał przed 1394 r.
i zorganizowany był na prawie polskim, a przed 1340 r. prawdopodobnie na prawie
ruskim, gdyŜ w tym czasie te ziemie naleŜały do księstwa ruskiego. Zmiany nastąpiły dopiero gdy lokacja na prawie niemieckim porządkowała kwestie planu przestrzennego wsi.
Ze względu na przynaleŜność wsi Studzian do majętności przeworskiej sprawa
właścicieli wsi jest w miarę czytelna i prosta. Wszystkie rody, które były jej właścicielami naleŜały do najbogatszych w Polsce, ich przedstawiciele pełnili wysokie
godności w państwie. Zaznaczyć przy tym naleŜy, Ŝe w większości nie spełniali oni
bezpośredniego nadzoru nad majętnością. Ich głównymi siedzibami były Jarosław
i Łańcut w przypadku Tarnowskich, Łańcut w przypadku Lubomirskich.
Oprócz Tarnowskich i Lubomirskich Studzian naleŜał równieŜ przejściowo do
rodziny Ostrogskich.
W XIX wieku w Studzianie były dwa folwarki. Na folwarku „Górne” było 9
budynków gospodarczych, dwa stawy na łąkach i jeden na polach folwarcznych
blisko traktu cesarskiego. Na folwarku „Dolne” znajdowało się 12 budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz ogród załoŜony w XVIII w. (Piórecki 1989).
Informacje na temat obszaru zajmowanego przez folwark „Dolne” w Studzianie
dostarcza tzw. „Sumariusz rozległości posiadłości dworskich w Ordynacji Prze1

Zbiory Parafialne w Przeworsku, Kronika Parafialna, cz. V, s. 5.

ANNA WAJDA
98
__________________________________________________________________________________________

worskiej 1865”, sygn. 25082. Plan katastralny z połowy XIX wieku (ryc. 1) przedstawia rozplanowanie folwarku „Dolne” w Studzianie.
Narys zespołu folwarcznego ma kształt zbliŜony do prostokąta, przedzielonego na połowę drogą prowadzącą z północnego zachodu (od strony
wsi) w kierunku południowo-wschodnim. Droga
ta, a przynajmniej jej południowa część obsadzona
była jesionami, o czym
świadczą istniejące dziś
pojedyncze drzewa tego
gatunku Jedynie dwór był
wówczas murowany. Pozostałe budynki gospodarcze wykonane były z drewna.
Część ogrodowa zespołu wraz z dworem połoŜona była po zachodniej
stronie wymienionej wyŜej drogi. Miała kształt
wydłuŜonego prostokąta
graniczącego od północnego zachodu z ciekiem
Ryc. 1. Fragment mapy katastralnej (1851) zespołu dworskiego w Stu- wodnym – Nowosiółką.
dzianie (Archiwum Państwowe w Przemyślu).
Był to ogród geometryczny, z podziałem na regularne, prostokątne, wydłuŜone kwatery, okolone prawdopodobnie Ŝywopłotem. Regularność najdłuŜszej, przylegającej do dworu kwatery
była nieco zaburzona i dostosowana kształtem do narysu budynku, z przecinającą
ją w rogu, jedyną ścieŜką o swobodnym przebiegu. Wschodnia część zespołu pełniła funkcję gospodarczą. Składała się z dwóch majdanów gospodarczych: większego w sąsiedztwie dworu z pojedynczymi budynkami drewnianymi oraz mniejszego, połoŜonego w południowo-wschodniej części załoŜenia ciasno okolonego
zabudową równieŜ drewnianą (ryc. 1).
2

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Sumariusz rozległości posiadłości dworskich
w Ordynacji Przeworskiej 1865, sygn. 2508, Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z Wielkim
Księstwem Krakowskim, na podstawie najnowszych materiałów urzędowych ułoŜył prof. dr Tadeusz Pilat, Lwów 1890.
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Od 1945 roku w dworze mieściła się szkoła podstawowa i biblioteka publiczna.
Część gospodarcza uŜytkowana była przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych.
W obiekcie działało równieŜ Koło Gospodyń Wiejskich. W parku zbudowano nie
istniejącą juŜ dziś altanę modrzewiową, w której odbywały się festyny wiejskie
oraz okolicznościowe uroczystości (między innymi doŜynki).
W latach 60. XX w. Koło Gospodyń Wiejskich posadziło na terenie parku kilkanaście wiązów, z których do dzisiejszego dnia przetrwało czternaście okazów.
W latach 80. XX w. przeniesiono szkołę do nowego budynku, a dwór i fragmenty
parku sprzedano czterem rodzinom. W tym czasie równieŜ sprzedano prywatnym
osobom część gospodarczą zespołu.
Cel pracy
Celem pracy było wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni zespołu
dworsko parkowego w Studzianie oraz zgromadzenie waŜniejszych materiałów
historycznych dotyczących miejscowości Studzian oraz połoŜonego na terenie wsi
zespołu dworskiego „Dolne”.
Materiał i metody badań
Prace terenowe polegały na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu parku. Na mapie w skali 1:500 naniesiono lokalizacje pojedynczych drzew
i krzewów oraz ich grup. Z powodu braku geodezyjnego naniesienia drzew, czynność tę wykonano w przybliŜeniu, posługując się jedynie taśmą mierniczą. Pomierzono obwody pni drzew na wysokości 1,3 m, określono w przybliŜeniu średnice
ich koron. Wszystkie drzewa i krzewy oznaczono botanicznie, nazewnictwo łacińskie i polskie opierając na podręczniku akademickim W. Senety i J. Dolatowskiego
(2005).
W inwentaryzacji pominięto samosiewy drzew o obwodzie pni poniŜej 15 cm.
Wszystkie zinwentaryzowane okazy opatrzono na mapie kolejnymi numerami, pod
tymi samymi numerami charakteryzując je w tabeli inwentaryzacyjnej.
Sporządzono równieŜ dokumentację fotograficzną całego zespołu folwarcznego. Zgromadzono takŜe waŜniejsze źródła dotyczące historii badanego obiektu.
Poszukiwań dokonano w następujących instytucjach: Archiwum Państwowym w
Przemyślu, Archiwum przy Muzeum Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku,
Bibliotece Publicznej w Przeworsku, Archiwum przy Muzeum-Zamku w Łańcucie,
Archiwum Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Archiwum Archidiecezji w Przemyślu, Archiwum parafialnym w Przeworsku.
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Wyniki badań i ich omówienie

Obwód pnia na
wys. 130 cm (cm)

Lp.
nr na planie

Tabela nr 1
Inwentaryzacja drzew i krzewów w zespole dworsko-parkowym w Studzianie (ryc. 2)

Nazwa gatunkowa
polska

Nazwa gatunkowa
łacińska

3
Aesculus hippocastanum L.

4
280

5
posusz, liczne rany

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2
Kasztanowiec pospolity
(kasztanowiec biały)
Klon pospolity
Świerk pospolity
Wiąz szypułkowy
Klon pospolity
Wiąz szypułkowy
Świerk pospolity
Świerk pospolity
Klon pospolity
Jesion wyniosły
Robinia biała
Robinia biała
Jesion wyniosły
Wiąz szypułkowy
Wiąz szypułkowy
Wiąz szypułkowy
Wiąz szypułkowy
Wiąz szypułkowy
Wiąz szypułkowy
Lipa drobnolistna

Acer platanoides L.
Picea abies L.
Ulmus laevis Pall
Acer platanoides L.
Ulmus laevis Pall.
Picea abies L.
Picea abies L.
Acer platanoides L.
Fraxinus excelsior L.
Robinia pseudoacacia L.
Robinia pseudoacacia L.
Fraxinus excelsior L.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus laevis Pall.
Tilia cordata Mill.

131
28
145
139
90
30
28
24
137
157
258
145
127
103
99
129
105
87
224

21.

Sosna pospolita

Pinus sylvestris L.

174

22. Lipa drobnolistna
23. Lipa drobnolistna
24. ٭Klon jawor

Tilia cordata Mill.
Tilia cordata Mill.
Acer pseudoplatanus L.

234
249
276

25.

Robinia biała

Robinia pseudoacacia L.

124

26.

Robinia biała

Robinia pseudoacacia L.

119

27.
28.
29.

Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.
Tilia cordata Mill
Tilia cordata Mill

213
201
218

posusz, rany powierzchniowe
pochylony w kierunku drogi,
–
–
–
–
–
samosiew
posusz, pochylenie
posusz, liczne rany
posusz
złamany, liczne rany
–
–
–
–
–
–
złamana, brak korony,
odrosty korzeniowe
widoczne suche konary,
próchnica pnia
posusz, próchnica,
odłamane konary, posusz
posusz, rany, odłamane
konary
nachylenie w kierunku
Nowosiółki, posusz
nachylenie w kierunku
Nowosiółki
posusz, rany,
posusz, uschnięte konary
posusz, liczne odrosty
korzeniowe

1
1.

Uwagi
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1
30.

3
Aesculus hippocastanum L.

4
107

Fraxinus excelsior
Ulmus laevis Pall.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus laevis Pall.
Tilia cordata Mill.

95
101
98
97
289

36. ٭Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

328

37. ٭Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

326

38.

Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

287

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Wiąz szypułkowy
Robinia biała
Robinia biała
Robinia biała
Robinia biała
Wiąz szypułkowy
Robinia biała

Ulmus laevis Pall.
Robinia pseudoacacia L.
Robinia pseudoacacia L.
Robinia pseudoacacia L.
Robinia pseudoacacia L.
Ulmus laevis Pall.
Robinia pseudoacacia L.

86
159
160
172
161
98
215

46.
47.
48.

Robinia biała
Wiąz szypułkowy
Lilak pospolity

Robinia pseudoacacia L.
Ulmus laevis Pall.
Syringa vulgaris L.

199
93
40

49.

Lilak pospolity

Syringa vulgaris L.

50.
51.
52.
53.
54.٭

Robinia biała
Jesion wyniosły
Robinia biała
Robinia biała
Bez czarny

Robinia pseudoacacia L.
Fraxinus excelsior L.
Robinia pseudoacacia L.
Robinia pseudoacacia L.
Sambucus nigra L.

31.
32.
33.
34.
35.

2
Kasztanowiec pospolity
(kasztanowiec biały)
Jesion wyniosły
Wiąz szypułkowy
Wiąz szypułkowy
Wiąz szypułkowy
Lipa drobnolistna

55. ٭Głóg
56. ٭Głóg
57. ٭Głóg

Crataegus sp.
Crataegus sp.
Crataegus sp.

58. ٭Głóg
59. ٭Lipa drobnolistna
60. Lipa drobnolistna

Crataegus sp.
Tilia cordata Mill.
Tilia cordata Mill.

61. ٭Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

62. Lipa drobnolistna
63. ٭Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.
Tilia cordata Mill.

64. ٭Głóg

Crataegus sp.

5
złamony, liczne odrosty
korzeniowe
–
–
–
uschnięty,
posusz, liczne rany i odrosty
korzeniowe
posusz, liczne rany i odrosty
korzeniowe
Posusz, liczne rany i odrosty
korzeniowe
Posusz, liczne rany i odrosty
korzeniowe
pochylenie, rany, posusz
pochylenie, rany, posusz
posusz, rany
posusz, rany
posusz, rany
posusz, rany, widoczna
próchnica
posusz, rany

posusz, widoczne ubytki,
wyłamane starsze okazy
38 posusz, widoczne ubytki,
wyłamane starsze okazy
151 posusz, rany
123 posusz, nieliczne ubytki
188 posusz, widoczne ubytki,
155 posusz, widoczne ubytki,
71 posusz, liczne rany,
odłamane konary
127 posusz, liczne rany
89 posusz, liczne rany
137 posusz, liczne rany,
odkryte korzenie
114 posusz, liczne rany
321 posusz, liczne rany, próchnica
269 posusz, liczne rany,
odłamane konary, próchnica
(400) posusz, liczne rany,
230; 222 odłamane konary
236 posusz, liczne rany,
324 posusz, liczne rany, próchnica, duŜy ubytek lejowy
84 posusz, liczne rany,
pochylenie
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1
65. ٭Głóg

2

3
Crataegus sp.

4
78

66. Robinia biała
67. Robinia biała
68. ٭Lipa drobnolistna

Robinia pseudoacacia L.
Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill.

58
74
393

69.
70.
71.
72.

Robinia biała
Robinia biała
Robinia biała
Świerk pospolity

Robinia pseudoacacia L.
Robinia pseudoacacia L.
Robinia pseudoacacia L.
Picea abies L.

150
148
71
104

73.
74.
75.
76.

Bez czarny
Bez czarny
Bez czarny
Bez czarny

Sambucus nigra L.
Sambucus nigra L.
Sambucus nigra L.
Sambucus nigra L.

71
54
61
74

5
posusz, liczne rany,
pochylenie

widoczne duŜe ubytki,
odłamane konary, posusz
posusz
posusz, wyłamane konary
podcięty do wysokości
ogrodzenia
rany, posusz, ubytki
rany, posusz, ubytki
rany, posusz, ubytki
rany, posusz, ubytki

 ٭drzewa i krzewy o rozmiarach pomnikowych

Ryc. 2. Zespół dworsko-parkowy w Studzianie – inwentaryzacja zieleni (2007). Mapa w skali 1:500.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego w Studzianie rosną 63 drzewa. NaleŜą
one do 9 taksonów botanicznych (w tym 2 iglaste). Najliczniejsze są lipy drobnolistne Tilia cordata Mill., robinie białe Robinia pseudoacacia L., i wiązy szypułkowe Ulmus laevis Pall. – po kilkanaście. Pozostałe gatunki liczą po kilka okazów
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(kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum L., klon pospolity Acer platanoides
L., jesion wyniosły Fraxinus excelsior L., oraz świerk pospolity Picea bies L.) lub
występujące pojedynczo (jawor Acer pseudoplatanus L. i sosna pospolita Pinus
sylvestris L.). PrzewaŜają gatunki rodzime. Do egzotycznych naleŜą: robinie białe
Robinia pseudoacacia L. i kasztanowce Aesculus hippocastanum L. Zwraca uwagę
mała liczba drzew iglastych w porównaniu z liściastymi.
Formę drzewiastą posiadają bardzo stare krzewy głogów Crataegus sp., wykazujące ponadto bardzo oryginalne pokroje zwisające i parasolowate. Oprócz głogów Crataegus sp. na terenie parku występują równieŜ stare okazy lilaków Syringa
vulgaris L. i bzów czarnych Sambucus nigra L. (Tab. nr 1 i 2).

Lp.

Nazwa gatunkowa
polska

Nazwa gatunkowa
łacińska

obwód pnia na
wys. 130 cm
(cm)

Tabela nr 2
Pozostałości alei dojazdowej do dworu

Uwagi

1
1.٭

2
Jesion wyniosły

3
Fraxinus excelsior L.

4
345

5
posusz, liczne rany, próchnica

2.٭

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

297

3.٭

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

284

4.٭

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

285

liczne rany, posusz,
pęknięcie od
środka spróchniały
górna część korony sucha

5.٭

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

286

posusz, rany, ubytki

 ٭drzewa o rozmiarach pomnikowych

Tabela nr 3
Drzewa i krzewy o rozmiarach pomnikowych
Lp.

Nazwa gatunkowa
polska

Nazwa gatunkowa
łacińska

Liczba
sztuk

1.

Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

6

2.

Klon jawor

Acer
L.

1

3.

Głóg

Crataegus sp.

6

4.

Bez czarny

Sambucus nigra L.

2

pseudoplatanus

Razem

15

Obwód pnia
na wys.1,3 m
(cm)
328; 326; 321
(230; 222);
324; 393

Nr na planie
i w tabeli
inwentaryz.

275

24

127; 89; 137;
114; 84; 78
71; 74;

55; 56; 57;
58; 64; 65,
54; 76

36, 37, 59,
61, 63, 68,
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Z terenu parku w Studzianie wytypowano 15 okazów drzew i krzewów, które
osiągnęły rozmiary pomnikowe. Grupa ta składa się z 6 lip drobnolistnych Tilia
cordata Mill., 6 głogów Crataegus sp., 2 bzów czarnych Sambucus nigra L. i 1
jawora Acer pseudoplatanus L. (Tab. nr 3).
Podsumowanie i wnioski
Zespół dworsko-parkowy w Studzianie powstał prawdopodobnie około połowy
XVIII w. Początkowo dwór był drewniany, zastąpiono go później murowanym.
Kataster galicyjski przedstawia ogród w Studzianie jako załoŜenie geometryczne
z prostokątnymi kwaterami, przekształcone później w ogród krajobrazowy.
W chwili obecnej na terenie parku rosną 63 drzewa i około 14 większych krzewów. Liczbowo przewaŜają drzewa liściaste naleŜące do 7 taksonów botanicznych.
Najwięcej jest lip drobnolistnych Tilia cordata Mill., robinii białych Robinia pseudoacacia L. oraz młodszych wiązów szypułkowych Ulmus laevis Pall.
Wyodrębniono w drzewostanie parkowym 15 okazów drzew i krzewów oraz
w alei dojazdowej 5 o wymiarach pomnikowych. NaleŜy je objąć ochroną i wpisać
do rejestru konserwatorskiego.
Drzewostan parku w Studzianie jest zaniedbany. Nie przeprowadza się w nim
Ŝadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wykonanie prac porządkowych z zachowaniem wszystkich wartościowych okazów drzew i krzewów oraz w miarę moŜliwości sporządzenie i zrealizowanie projektu rewaloryzacji parku sprawi, Ŝe Studzian
zyska wartościowy obiekt do spacerów i wypoczynku.
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TREES AND SHRUBS OF MANOR-PARK COMPLEX IN STUDZIAN NEAR PRZEWORSK
(Summary)
Firt mentions concerning Studzian come from the year 1394. In the 19th century there was a farm in the
village named „Dolne”, containing a garden, which was probably founded in the 18th century. Until the 19th
century the garden retained an oryginal geometrical division.
In 2008 a detailed survey of the greenery was carried out. According to the results of the survey 63 trees
growing in the park belong to 9 botanical taxons (2 of which are coniferous).
The most numerous spieces are: Tilia cordata Mill., Robinia pseudoacacia L. and Ulmus laevis Pall. 15 specimens of the trees and shrubs are going to be put on the list of natural monuments.
Translated by Danuta Kraus
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UPRAWA MORWY I HODOWLA JEDWABNIKÓW
W I POŁ. XIX W. JAKO PRÓBA WSKRZESZENIA
TRADYCJI JEDWABNICTWA W PRZEWORSKU
I OKOLICACH
O tym, Ŝe w Przeworsku w ostatniej ćwierci XVIII w. kwitła produkcja jedwabiu istnieją bardzo lakoniczne przekazy (Kuropatnicki 1786, Mac. 1888, Kołaczkowski 1888) przypominają o tym sygnalnie współcześni autorzy (Mańkowski
1954, Gilewicz 1974, Motylewicz 1977).
O zorganizowanej, masowej uprawie drzew morwowych i hodowli jedwabników w Przeworsku w pierwszej połowie XIX w., poza sporadycznymi informacjami z popularnych przewodników (Obogi 1900), praktycznie nie ma Ŝadnych
opracowań. Niniejszy artykuł jest więc pierwszą próbą przybliŜenia tego niezwykle
ciekawego epizodu w dziejach Przeworska i regionu.
1. Zamkowa manufaktura jedwabiu Zofii z Krasińskich ks. Lubomirskiej
Z duŜą dozą pewności moŜna przyjąć, Ŝe przeworska manufaktura była
w XVIII w. jedną z kilku liczących się wytwórni jedwabiu w kraju. Kołaczkowski
wśród XVIII-wiecznych fabryk jedwabnych wymienia tylko trzy w których wyrabiano jedwabne obicia: manufakturę ks. Lubomirskich w Przeworsku, Tyzenhauza
w Grodnie i ks. Aleksandra Sapiehy w RóŜanej (Kołaczkowski 1888). Twierdzenie, Ŝe zamkową manufakturę jedwabiu w Przeworsku, Zofia z Krasińskich ks.
Lubomirska załoŜyła w 1780 r., a kierownictwo powierzyła specjalistom niemieckim (Motylewicz 1977), nie wytrzymuje krytyki. Przeczą temu zapisy z 1775 r. w
księgach ławniczych, z których wynika, Ŝe w Przeworsku, juŜ wtedy, funkcjonowała Fabryka Jedwabiu. I to od kilku lat1. Potwierdza to równieŜ zapis syndyka z
1772 r. który zanotował, Ŝe Zofia z Krasińskich ks. Lubomirska wpłaciła do kasy
miejskiej kwotę „z sumy fabryki nowej płacąc z jedwabiu”, przy czym dla tejŜe
manufaktury oficjaliści majątku przeworskiego skupowali przędzę jedwabną (Gilewicz 1974). To ostatnie stwierdzenie moŜe sugerować, Ŝe fabryka rozpoczęła
działalność nieco wcześniej, najprawdopodobniej w 1771 r.
1
24 czerwca 1775 r. przed urzędem burmistrzowskim stawał Tomasz Faralski, ekonom klucza
przeworskiego przeciwko Aleksandrze Kordeckiej. Niewiasta ta juŜ kilka lat rezydująca u pana
Liczki, dyrektora Fabryki Jedwabnej, będąc niewstrzemięźliwa w słowach, „szarpała honor” ekonoma. Do tego innemu zacnemu męŜowi z Przeworska ukradła cenną, srebrną tabakierę; Księga
Ławnicza Masta Przeworska 1763-1777, sygn. MP-DA-22, s. 329-330.
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W tym teŜ czasie na funkcjonowanie manufaktur jedwabniczych rozpoczynających działalność pod protektoratem rodzimych magnatów największy wpływ mieli
Francuzi, nie zaś Niemcy. Tak było w manufakturach Antoniego Tyzenhauza
w Horodnicy i Łosośnie pod Grodnem (specjaliści z Lyonu) oraz Michała Kleofasa
Ogińskiego w Sokołowie na Podlasiu (tkacze z Montbeliard). Przy czym równolegle kształcono polskich specjalistów którzy znajdowali zapewne zajęcie w innych
ośrodkach (Mańkowski 1954). Podobnie mogło być nieco wcześniej w fabrykach
radziwiłłowskich w NieświeŜu i Słucku. Wspominane przez Kołaczkowskiego
wytwórnie wyrobów jedwabnych działające w XVI w. w Lesznie prowadzili bracia
czescy wypędzeni w 1548 r. z Czech i Moraw (Kołaczkowski 1888). Zapewne
obce kierownictwo pomagało teŜ prowadzić manufakturę, która istniała za czasów
Władysława IV w Warszawie (dokładniej w 1636 r.).
Impulsem do zaprowadzenia w Polsce jedwabnictwa na szerszą skalę był apel
króla Stanisława Augusta z 1770 roku. Wtedy to polecił tę sferę działalności publicznej paniom ze znamienitych rodów. Niektóre z nich, czy to dla zabawy, czy
z ciekawości a moŜe tylko bardziej z chęci przypodobania się monarsze niŜ potrzeby zysku, przystąpiły do uprawy drzew morwowych, zakładania hodowli a nawet
manufaktur produkujących wyroby jedwabne2.
Niewykluczone, Ŝe Zofia z Krasińskich księŜna Lubomirska stosując się do zaleceń władcy, w jakimś stopniu wzorowała się teŜ na innej wybitnej postaci tamtego okresu; Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej (1714-1790), pani na kórnickich dobrach. Teofila Działyńska, córka Zygmunta, właściciela Kórnika i Teresy
Tarłówny była kobietą nieprzeciętną. O ile zakupiony w 1676 r. zamek w Kórniku
ojciec Teofili podniósł z ruiny, to jednak prawdziwego blasku i sławy przysporzyła
mu właśnie córka Zygmunta. Wszechstronnie wykształcona, całe dorosłe Ŝycie
poświęciła działalności gospodarczej. Pani na Kórniku, Bninie z przedmieściami i
ponad trzydziestu innych miejscowościach, przebudowała zamek wraz z jego otoczeniem (nazywano wówczas Kórnik „Wersalem Wschodu”) i rozwijała rzemiosło.
Słynęła na całą niemal Europę ze swoich „fabryk”, wśród których były manufaktury sukna i prawdopodobnie jedwabiu, którą to miała zlokalizować na skraju Bnina3.
Niektóre pawilony ogrodowe Działyńska przeznaczyła pod uprawę morwy i hodowlę jedwabników. Z tego okresu zachowało się w kórnickiej Bibliotece „Opisanie robaczków jak konserwowane mają być”, czyli praktyczny poradnik pomocny
w hodowli jedwabników. A Ŝe związki Przeworska z Bninem poprzez róŜne powiązania rodzinne były jeszcze Ŝywe, (przypomnijmy, Ŝe np. Barbara (z Bnina)
2

„Przyjaciel Ludu” z 23 stycznia 1836, Rok II, nr 30, s. 235.
W przypadku manufaktury jedwabiu brak jest jakichkolwiek bezpośrednich dokumentów
potwierdzających jej istnienie. Zdaniem badaczki dziejów Kórnika dr Wandy Karkucińskiej, kierowniczki Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Kórnickiej PAN, jeŜeli manufaktura Teofili
Działyńskiej rzeczywiście końcem XVIII w. powstała, to działała bardzo krótko i nie miała większego znaczenia gospodarczego. Co równocześnie nie znaczy, Ŝe jej działalność, w tym wydanie
poradnika dla hodowców, nie odbiło się szerokim echem w ówczesnej Polsce i krajach ościennych.
3

UPRAWA MORWY I HODOWLA JEDWABNIKÓW W I POŁ. XIX W.
107
__________________________________________________________________________________________

zm. pocz. XVI w. była Ŝoną Rafała z Jarosławia, kasztelana przemyskiego, ówczesnego pana na Przeworsku) (Dworzaczek 1971) to niewykluczone, Ŝe niektóre
nowinki wprowadzane w Kórnickich włościach, łatwiej przenikały w XVIII w. do
Przeworska. Tym bardziej, Ŝe obie panie, kobiety światowe i bywałe w towarzystwie, zapewne spotykały się i miały okazję dzielić się przy tej okazji doświadczeniami.
Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej rozwój rzemiosła, w tym produkcja
tradycyjnych płócien na którym opierała się w znacznym stopniu gospodarka miasta nad Mleczką, uległa gwałtownemu zahamowaniu. Podzielenie kraju nowymi
granicami przez zaborców, spowodowało niemal zupełny zastój w handlu, bo
ograniczyło to rynki zbytu (Gilewicz 1974), takŜe dla przeworskich płócienników.
Niewątpliwie odbijało się to równieŜ niekorzystnie na produkcji jedwabiu w przeworskiej manufakturze. Dopiero uwolnienie w 1784 r. przez zaborcę mieszczan od
podatku przemysłowego, zwolnienie rzemieślników z czynszu oraz ujednolicenie
przepisów dla rzemiosła i likwidacja reglamentacji cechowej, miało pewien pozytywny wpływ na oŜywienie w galicyjskiej gospodarce. To pozwala przypuszczać,
Ŝe przeworska fabryka jedwabiu funkcjonowała jeszcze w roku 1790, czyli w chwili śmierci jej załoŜycielki – Zofii z Krasińskich księŜnej Lubomirskiej. Trudno na
podstawie zachowanych (a właściwie ich braku) dokumentów określić datę zaprzestania produkcji w Przeworsku jedwabnych wyrobów na skalę przemysłową.
Powrót nad Mleczkę zorganizowanej uprawy morwy i hodowli jedwabników na
masową skalę nastąpił początkiem XIX w. Wtedy to odrodziło się zainteresowanie
tą gałęzią przemysłu nie tylko na Zachodzie ale teŜ w zajętych przez zaborców
znaczniejszych ośrodkach polskich. W prasie fachowej i popularnej coraz częściej
moŜna było znaleźć doniesienia na temat jedwabnictwa. Dla przybliŜenia klimatu
tego rodzaju publikacji, warto przytoczyć obszerny fragment (z zachowaniem oryginalnej pisowni) jednego z artykułów zamieszczonego w wydawanym w Lesznie
czasopiśmie „Przyjaciel Ludu”:
„...dziś przedstawiamy z daleka wprawdzie sprowadzony owad, lecz z łatwością mogący
być u nas chodowanym, a rozpowszechniony, stać się źródłem znacznych korzyści. Jedwabnice wylęgają się z jajek (1): wychodzą z nich pokryte czarnemi włosami, do axamitu podobnemi (2,3). śyją 6-8 tygodni. W ciągu tak krótkiego czasu szczególniejszym stopniowo ulegają
przemianom. Młoda jedwabnica zrzuca z siebie skórę czyli powłokę, w której się urodziła,
i w miejsce jej, piękniejszą się pokrywa (f. 4 i 5) nieco później zrzuca ją po raz drugi, trzeci
i czwarty.. Jest to dopiero jakby przygotowanie do jej ostatniej, najwaŜniejszej, najosobliwszej
przemiany; – przemiany Ŝyjącego na ziemi owadu, na istotę w powietrzu bujającą, na mieszkańca niejako wyŜszych sfer: na motyla. Po kaŜdem zrzuceniu skóry, jedwabnica jest doskonalsza: bielsza, gładsza (6,7) większa, nakoniec niemal cała przezroczysta. W tym stanie (fig.
7), jakby przeczuwała wyŜsze swe przeznaczenie, gardzić się zdaje ziemią, na której przed
chwilą pełzała: szuka miejsc wyŜszych, pnie się coraz dalej, i tam oczekuje ostatniej swej
przemiany. Cudowna zaiste przemiana; cudowne do jej uskutecznienia środki! – Doszedłszy
do miejsca najwyŜszego, wypuszcza z siebie parę kropli soku Ŝółtawego, przezroczystego,
kleistego, na miejsce swego grobu: wysnuwa z siebie jedwab podlejszy, i tworzy z niego tkankę, obszerną, niespojną, nieregularną, i przylepia ją do wyŜej rzeczonego soku kleistego.
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Ryc. 1. Cykl Ŝycia jedwabnika wg „Przyjaciela Ludu” z 23 stycznia 1836, Rok II, nr 30.

Tkanka ta słuŜy niejako za powłokę, zabezpieczającą dalszą pracę, od zewnętrznych
wpływów, i bywa ukończoną w ciągu jednej doby. Drugiego dnia, poczyna snuć z dolnej wargi nitkę jedwabiu, i nią się obwija, podobnie jak się zwija nić na kłębek. Nitka ta ma 900-1200
stóp długości. Do jej wysnucia potrzebuje jedwabnica 6-7 dni. Z niej to tworzy się sklepienie
gęste, mocne, ubite, słowem jest to oprzęd na fig. 8 wystawiony. Ostatnia jego wewnętrzna
warstwa, a najbliŜsza gąsienicy, napojona owym Ŝółtym i kleistym sokiem, tworzy osłonę
błonkowatą, która chroni wewnątrz spoczywającą istotę (fig. 9), od wpływu słońca i wilgoci.
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W takowym sklepieniu zamienia się jedwabnica w 3-4 dniach w poczwarkę, czyli liszkę,
i ubezpieczona przeciw wszelkim wpływom zewnętrznym, zostaje w pewnym rodzaju uśpieniu, aŜ do swego ostatniego przeobraŜenia. Po dniach 12-16-20, według stopnia temperatury
powietrza, liszka kuŜ kończy przemianę w motyla; juŜ on przekłuwa tak sztucznie utworzone
sklepienie i wychodzi na świat (10); ale pocóŜ pełzający owad poniósł tyle pracy i trudów, nim
zamienił się w motyla? A oto dlatego jedynie, aby w tej przemianie zapewnić istnienie swego
pokolenia. Zaledwie bowiem motyl opuści swoje mieszkanie prócz upłodnienia Ŝadnego innego niema celu, Ŝadnej innej Ŝądzy; poczem zaraz umiera. – Motyle wykluwają się z oprzędów
zwykle z rana od 6-7 godziny, parzą się od 8 do 2-4 godziny z południa; poczem motyl samiec
buja kilka lub kilkanaście godzin w powietrzu, Ŝadnego nie przyjmując pokarmu i kończy Ŝycie. Samica zaś, w pierwszych 36-48 godzinach po sparzeniu, poczyna nieść jajka (2); w ciągu
2-3 dni znosi 400-500 sztuk, a w kilka dni później, Ŝadnego nieprzyjmując pokarmu, umiera4...”.

Dołączona do tekstu rycina w obrazowy sposób przedstawia opisany na łamach
„Przyjaciela Ludu” cykl Ŝycia jedwabnika (ryc. 1).
2. Próby organizacji uprawy morwy i hodowli jedwabników na skalę
przemysłową w Przeworsku w I poł. XIX w.
Odrodzenie tradycji jedwabnictwa nad Mleczką wiąŜe się z osobą Franciszka
Ksawerego Kuhna, aptekarza, jednocześnie niestrudzonego propagatora uprawy
drzew morwowych i hodowli jedwabników.
Franciszek Ksawery Kuhn, urodził się w 1798 r. we Wiedniu w szanowanej,
patrycjuszowskiej rodzinie. W wieku 30 lat, we Lwowie dnia 12 lipca 1828 r. oŜenił się z 23-letnią Franciszką Burger. Świadkami na ich ślubie byli: Edward von
Frelech i J. Karol Salomon5. Kiedy rodzina Kuhnów przeniosła się do Przeworska
dokładnie nie wiadomo, ale z duŜą dozą pewności naleŜy przyjąć, Ŝe stało się to
z początkiem lat 30. XIX w. (ryc. 3).
Pierwsze próby uprawy morwy i związanej z tym hodowli jedwabników Franciszek Ksawery Kuhn – jak wynika z jego korespondencji do jednej z lwowskich
redakcji – podjął w Przeworsku juŜ w 1835 r. Wtedy teŜ zapewne zaczął propagować tę gałąź gospodarki wśród miejscowego społeczeństwa, szczególnie wśród
przeworskiej młodzieŜy. Ale swoimi wynikami w tym zakresie publicznie chwalił
się dopiero 28 lipca 1840 r. TegoŜ dnia, w Przeworsku, w obecności nadzorcy
szkół narodowych JX Kurowskiego, komisarza obwodowego Mayera, przeworskiego syndyka Koschiny i licznej rzeszy innych gości Kuhn urządził publiczny
popis swoich wychowanków. Owoce swojej pracy zaprezentowało wówczas 24
uczniów którzy przez trzy miesiące pobierali u Kuhna bezpłatną naukę w zakresie
pielęgnacji jedwabników oraz uprawy drzew i krzewów morwowych. Wtedy teŜ,
protektor całego przedsięwzięcia, Henryk ksiąŜę Lubomirski publicznie nagrodził
pięciu najpilniejszych hodowców srebrnymi talarami by jeszcze bardziej zachęcić
4

„Przyjaciel Ludu” z 23 stycznia 1836, Rok II, nr 30, s. 234.
Odpis aktu małŜeństwa Franciszka Ksawerego Kuhna, syna Franciszka i Małgorzaty Kuhn
z Franciszką Burger córką Hermana i Magdaleny Beer wystawiony 11 czerwca 1879 r. we Lwowie znajduje się w zbiorach Muzeum w Przeworsku.
5
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ich do tego rodzaju przemysłu. Nie szczędzono teŜ słów wdzięczności dla syndyka
Koschina za pomoc w rozwijaniu przeworskiego jedwabnictwa6.
Franciszek Kuhn z pełnym przekonaniem wierzył, Ŝe przemysł jedwabniczy jest
szansą dla miejscowego społeczeństwa na podniesienie się z upadku gospodarczego i rozwój miasta. Bolał przy tym, Ŝe w czasach świetności w Przeworsku pracowało do 1500 warsztatów płócienniczych, a w czasach mu współczesnych działa
ich ledwo 100 i to wyrabiających najczęściej tylko grubą przędzę okolicznych wieśniaków bo zbytu na przeworskie drelichy nie ma.
Rok 1840 w produkcji jedwabników okazał się dla Kuhna najlepszy z dotychczasowych. 1 czerwca wyszły z jaj pierwsze jedwabniki by z końcem tegoŜ miesiąca po przejściu kolejnych przeobraŜeń, jako dorosłe motyle zakończyć cykl złoŜeniem własnych jaj. Owady były zdrowe i okazałe; jak podkreślał Kuhn poszczególne egzemplarze waŜyły po 80-90 gram. Wydały teŜ duŜe, obfite w jedwab kokony.
Lato 1840 r. było przełomowe w dotychczasowej działalności „jedwabniczej” dla
przeworskiego aptekarza. Zdecydował, Ŝe czas rozwinąć zarówno uprawy morwy
jak teŜ hodowlę jedwabników na duŜą skalę. Miał w swoich poczynaniach znamienitego protektora; Henryk ksiąŜę Lubomirski udostępnił Kuhnowi grunta na których ten załoŜył szkółkę drzew morwowych. JuŜ wtedy jego Zakład budził podziw
przejeŜdŜających przez Przeworsk podróŜnych. Po obu stronach drogi, jak okiem
sięgnąć rosło 12 000 dobrze utrzymanych drzewek morwowych. Nie koniec na
tym, bo Kuhn zdeklarował, Ŝe w 1841 r. moŜe tę liczbę drzewek podwoić. Poszerzał się teŜ krąg zainteresowanych uprawą morwy, bo w Zakładzie Kuhna były
w sprzedaŜy drzewka jedno-, dwu, oraz trzyletnie jak teŜ nasiona drzew morwowych. Wzbogacała się teŜ oferta przeworskiego Zakładu; Kuhn w 1840 r. czynił
starania o sprowadzenie z Francji kolejnego gatunku morwy (Morus elata) który –
jego zdaniem – idealnie nadawał się do uprawy w naszych warunkach7.
WytęŜone starania Kuhna w kolejnym, 1841 roku, przynosiły spodziewane rezultaty. Darzono go powszechnym uznaniem za gorliwość i bezinteresowność z
jaką pracował na rzecz rozwoju jedwabnictwa w Galicji. Na łamach ówczesnej
prasy chwalono Kuhna za stworzenie w Przeworsku szkoły rolniczej w której wykładał naukę jedwabnictwa8. On sam usilnie nawoływał zarówno mieszczan jak teŜ
włościan z okolicznych wiosek do pozbywania się nieuŜytecznych drzew (głównie
topoli) i nasadzanie w to miejsce morw. Wyjątkowo dobre dla jedwabników warunki pogodowe w tymŜe 1841 roku sprawiły, Ŝe cały cykl hodowlany uległ znacz6

Wiadomości handlowe i przemysłowe (Z korespondencji prywatnej). O jedwabnictwie, Zbiory Archiwum Państwowe w Krakowie Oddz. I na Wawelu, TS 1315, s. 411-412.
7
TamŜe.
8
ZałoŜona za pozwoleniem Rządowym w 1840 r. szkoła, mogła rok później pochwalić się
znakomitymi rezultatami jeśli chodzi o sukcesy pedagogiczne. Kuhn publicznie ogłosił, Ŝe czterech wyuczonych przez niego ogrodników jest do dyspozycji kaŜdego, kto zechciałby zająć się
uprawą morwy i hodowlą jedwabników. Do tego pięciu uczniów z Przeworska którzy ukończyli
naukę wcześniej, w 1840 r., załoŜyło juŜ własne plantacje morwy; Zbiory Archiwum Państwowe
w Krakowie Oddz. I na Wawelu, TS 1315, s. 417.
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nemu przyśpieszeniu. Pierwsze gąsienice wylęgły się o miesiąc wcześniej, bo juŜ
początkiem maja. Owady w swoim piątym stadium rozwojowym dały obfite
oprzędy. Ze zbiorów 1841 r. Kuhn uzyskał aŜ pół-trzecia funta wiedeńskiego9 produktu, czyli – jak to określił – pięknego jedwabiu. Kuhn nie zapominał o doskonaleniu hodowli materiału zarodowego. ChociaŜ tracił na tym finansowo, to stale
dbał, aŜeby najlepsze gatunkowo jaja jedwabników były w jego ofercie. Jedwabną
przędzę produkował z materiału gorszego. Interes społeczny stawiał ponad własny.
Przy mniejszym – niŜ oczekiwał – zainteresowaniu hodowlą, nie znajdując zbytu
na wyselekcjonowane jajeczka jedwabników, ostatecznie często musiał je niszczyć.
Dobre zbiory jedwabiu zachęciły Kuhna do kolejnego kroku. JuŜ nie sprzedawał materiału, ale przysposobił sześć miejscowych dziewcząt do produkcji. OtóŜ
młode przeworszczanki produkowały dla niego eleganckie damskie i męskie rękawiczki z jedwabiu. Wyroby musiały być dobre, skoro całą produkcję Kuhn sprzedał z godziwym zyskiem10.
Plantacja drzewek morwowych prezentowała się coraz okazalej. 4-letnie okazy
sięgały 10 stóp11 wysokości a uwagę zdąŜających do Przeworska podróŜnych przyciągały morwy filipińskie, które okrywały olbrzymie liście; na 9 cali długie i 8 cali
szerokie12.
Widok musiał to być osobliwy, skoro znany ówczesny rysownik Maciej Bogusz
Stęczyński uwiecznił plantację Kuhna na jednej ze swoich grafik (Stęczyński
1847), (ryc. 2).

Ryc. 2. Przeworsk od zachodu w obwodzie Rzeszowskim w 1847 r. Źródło: Oryginał ze zbiorów prywatnych
autora.
9

Funt wiedeński = 560 gram.
Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Oddz. I na Wawelu, TS 1315, s. 417.
11
TamŜe. Trzeba przy tym pamiętać, Ŝe stopa galicyjska, tj. lwowska, w latach 1787-1856 =
29,77 cm.
12
TamŜe. W latach 1819-1848 jeden cal tzw. nowopolski = 24,0 mm.
10
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Kolejne lata doświadczeń nad uprawą drzew morwowych w warunkach klimatycznych panujących w okolicach Przeworska, pozwoliły Kuhnowi na zweryfikowanie oferty handlowej. MoŜna to zauwaŜyć analizując jego anonse ze stycznia
1846 r. Kuhn, oferował do sprzedaŜy: nasiona morwy białej (chińskiej) po 35
krajcarów austriackich13 za łót14, morwy morettiana po 70 krajcarów za łót. Z kolei za roczne sadzonki morwy białej (chińskiej) liczył 2 złr. 10 krajcarów za 100
sztuk, za dwuletnie mocne krzewy morwy białej (chińskiej) cenił sobie 4 złr. 20
krajcarów za 100 sztuk, trzyletnie drzewka morwy białej (chińskiej) 8 złr. 40 krajcarów za 100 sztuk zaś za czteroletnie, dobrze uformowane drzewa morwy białej
(chińskiej) trzeba było zapłacić 17 złr. 50 krajcarów za 100 sztuk. Przeworski
zakład szkółkarski oferował takŜe do sprzedaŜy spory wybór morwy morettiana;
za roczne sadzonki naleŜało zapłacić 4 złr. 20 krajcarów za 100 sztuk, za dwuletnie mocne krzewy 8 złr. 40 krajcarów za 110 sztuk oraz za trzyletnie silne drzewka 16 złr. 80 krajcarów za 100 sztuk. W tymŜe 1846 r., zakład szkółkarski Franciszka Ksawerego Kuhna nie dysponował pełną ofertą, co wynika z drukowanego
wcześniej wzoru. Nie moŜna było kupić choćby nasion morwy elata, morwy białej
krajowej i morwy czarnej. Nie było teŜ w sprzedaŜy morwy elata (sadzonek,
krzewów i drzewek) oraz morwy filipińskiej (krzewów, drzewek i stoperów). Dostępne były jaja jedwabników, które Kuhn sprzedawał po 2 złr. 10 krajcarów za łót
wagi15.
Zarówno materiał szkółkarski jak teŜ jaja jedwabników sprzedawane były
w Zakładzie Kuhna po bardzo przystępnych, konkurencyjnych wręcz cenach. Dla
porównania w Warszawie, w składzie handlu korzeni i win Franciszka Fuchsa
znajdującym się wówczas przy ulicy Senatorskiej Nr 416 naprzeciw kościoła X.
Reformatów, w styczniu 1837 r. za łót jajek jedwabników trzeba było zapłacić 30
zł16. Przy czym jak podkreślano, w łócie jaj mieściło się ich zwykle około 20 000
sztuk. Materiał sprowadzał Fuchs do Warszawy z Magdeburga, przy czym za 100
sztuk czteroletnich drzewek morwowych, bez korony (wliczając w koszt transport,
cło i inne wydatki) trzeba było zapłacić 120 zł, podobnie za drzewka siedmioletnie
z uformowaną koroną trzeba było zapłacić aŜ 270 zł za taką partię. Tańsze były
sadzonki młode, bo za setkę jednorocznych morw Ŝądano 40 zł, a za dwuletnie
13

Do 1858 r. w obiegu na terenie Galicji był złoty reński równy 60 krajcarom. Przykładowo,
skryptor w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie zarabiał w 1857 r. rocznie 700 zł reńskich zaś kopa ogórków kosztowała w latach 1850-59 około 1 zł reńskiego, paczka
pierników w Krakowie 30-40 krajcarów, tyleŜ ser wiejski, a funt soli 9 krajcarów; J.A. Szwagrzyk,
Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 275-276.
14
Jeden łót liczył wówczas 12,67 gram = 1/32 funta.
15
Spis nasienia morw, drzewek, krzewów i wzrostów morwowych z pierwszego zakładu
w Przeworsku w Galicji, cyrkule Rzeszowskim do sprzedania będących, Zbiory Archiwum Państwowe w Krakowie Oddz. I na Wawelu, TS 1315 s. 339.
16
Od 1834 r. złoty polski = 15 kopiejek (w 1862 r. robotnik zarabiał w Warszawie ok. 40 kopiejek dziennie); J.A. Szwagrzyk, Pieniądz..., s. 268.

UPRAWA MORWY I HODOWLA JEDWABNIKÓW W I POŁ. XIX W.
113
__________________________________________________________________________________________

60 zł. Czteroletnie morwy szczepione zrazami z Montpellier ceniono za 260 zł
(pakiet 100 szt.). Przy sprowadzaniu większych ilości, stosowane były rabaty17.
Kres trwającej blisko dwadzieścia lat jedwabniczej epopei Franciszka Ksawerego Kuhna
na ziemi przeworskiej nastąpił wiosną 1854 r.
Wtedy to po raz ostatni przyjmował zamówienia
na nasiona oraz sadzonki krzewów i drzewek
morwowych. W artykule prasowym z grudnia
1853 r. zapewniał środowisko agronomów we
Lwowie, Ŝe ze swoją wiedzą na temat uprawy
drzew morwowych i hodowli jedwabników stawia się do jego dyspozycji słuŜąc bogatym doświadczeniem i pomocą18. Zakończenie jego rozległej działalności w Przeworsku (m.in. zbierał
zamówienia na kwiaty i warzywa oraz rozprowadzał katalogi firmy ogrodniczej Platz i Syn
Ryc. 3. Franciszek Ksawery Kuhn. z Erfurtu) miała związek ze zmianą miejsca zaŹródło: Zbiory Muzeum w Przeworsku.
mieszkania. Franciszek Ksawery Kuhn w 1864 r.
sprzedał swoją aptekę Feliksowi Świtalskiemu.
W zbiorach Muzeum w Przeworsku zachował się oryginalny kontrakt sprzedaŜy;
po stronie sprzedających oprócz Franciszka Ksawerego Kuhna były jego dzieci:
córka Malwina oraz synowie Emil i Julian. Po 1865 r. rodzina Kuhnów wyemigrowała z Przeworska do Lwowa później do Wiednia. Wnuczki przeworskiego
aptekarza wydawane były we Wiedniu za mąŜ za najlepszych lekarzy i adwokatów,
głównie polskiego pochodzenia.
3. Wyroby jedwabne w zbiorach Muzeum w Przeworsku
W Muzeum w Przeworsku zachowało się stosunkowo duŜo jedwabnych wyrobów rodzimej produkcji. Do ciekawszych eksponatów naleŜy zaliczyć dwa damskie gorsety zwyczajowo zwane w podprzeworskich wioskach „stanikami” lub
„bekieszkami” z XVIII/XIX/XX w., mieszczański kaftanik „Caraco” z XVIII w.
i męski pas kontuszowy z XVIII w. (ryc. 4-7).
Egzemplarz w zbiorach przeworskiego muzeum pochodzi z Mokrej Strony
(dzisiaj dzielnica Przeworska) i został podarowany przez Katarzynę Krupę. Wykonany w miejscowej wytwórni jedwabiu na przełomie XIX i XX w. gorset, zwyczajowo w okolicznych wioskach (m.in. Nowosielce, Ubieszyn, Wólka Ogryzkowa) nazywany był „bekieszką”. W takich charakterystycznych stanikach paradowały na ogół bogate włościanki, a na weselach występowały druŜki. Generalnie
17
Doniesienie o drzewach morwowych, „Tygodnik Rolniczo-Technologiczny”, R. III, kwartał
pierwszy z dnia 12 lutego 1837 r., nr 7, s. 56.
18
Doniesienia prywatne. Z pierwszego zakładu pielęgnowania nasion i drzew morwowych dla
jedwabników w Przeworsku w Galicji w obwodzie Rzeszowskim; Zbiory Archiwum Państwowe
w Krakowie Oddz. I na Wawelu, TS 1315, s. 347.
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pod „bekieszki” zakładano białe koszulki z wyłoŜonym kołnierzem. Krój tego gorsetu przy wymiarach 70x50 cm jest bardzo prosty: wykonany z niebieskiego adamaszku, bez zdobień, zapinany był zawsze na dwa, charakterystyczne rzędy guzików. Wokół pasa takiego stanika zazwyczaj była wszyta falbanka ułoŜona w zakładki. Skrojony był tak, Ŝeby opierał się nad linią bioder. Najczęściej szyto je
z niebieskiego i granatowego adamaszku19.
O wiele bogatszy jest gorset z tzw. kapą20 wykonany z malinowego (bordowego) adamaszku, zdobionego wzorami kwiatowo-geometrycznymi i wyszywany
złocistym galonem. Eksponat z przełomu XVIII i XIX w. wykonany w miejscowej
wytwórni pochodzi z Ujeznej (dar Teresy śuk). W kroju stanik podobny jest do
opisanego wyŜej; odcinany w pasie, z wszytą baskiną w formie czterech podobnej
wielkości płatów (o wymiarach 32,5 cm dług. i 11 cm szer.). Zarówno kapy, jak teŜ
przody wzdłuŜ zapięcia, stan, pozostałe brzegi obszyte tzw. pasamonem21 (pasamunem). Pod szyją i wzdłuŜ karku i poły wszyte są sukienne bordowe wypustki
jako tło do mosięŜnych pętelek od haftek. Taki gorset-stanik zapinany był na 6
haftek. Dodatkowo, taki jedwabny stanik podszyty był grubym płótnem lnianym,
kapy miał usztywnione filcem i podszyte cieńszym płótnem lnianym22.
Z kolei dobrze zachowany, noszony przez mieszczki kaftanik „Caraco” z XVIII
wieku wykonany z niebieskiego brokatu podszytego płótnem zwyczajowo nazywany był „karoczko”. Ubierany był od święta. Przód tego jedwabnego kaftaniku
z przodu luźny, rozkloszowany, zawiązywany był przy szyi na tasiemkę zazwyczaj
schowaną pod szerokim (27,5 cm), zaokrąglonym kołnierzykiem. Tył dopasowany
do ciała zdobiła baskinka tworząca dziesięć fałdów. Długie rękawy z doszywanymi
mankietami. Takie „karoczko” od wewnątrz na ogół podszyte było niebieskim
płótnem. W zestawieniu z czepcem wykonanym ze złotogłowiu, naturalnymi koralami, spódnicą z niebieskiej tafty i białą, ręcznie haftowaną batystową bluzką taki
brokatowy kaftanik (dar Bartłomieja Binkiewicza) prezentował się niezwykle okazale23.
Wart przypomnienia jest jeszcze jeden wytwór przeworskiej manufaktury; męski, jedwabny pas kontuszowy z XVIII w. Dwustronny, zakończony głowami
w stylizowane motywy roślinne (głównie gałązki kwiatowe) pas ma długość 324
cm i szerokość 27 cm – bez frędzli o dł. 10 cm, które go zdobią z obu końców.
Cały pas okala wąska bordiura wypełniona wiciowym ornamentem roślinnym, zaś
dekorację wciąŜu tworzą na przemian poprzeczne pólka i szlaczki. Dobrze zacho19

Karta katalogu naukowego muzealiów etnograficznych w Przeworsku, Nr inw. MP-ET-68/14.
Kapa – rodzaj baskiny w formie czterech płatów materiału z malinowego adamaszku obszytego złocistym galonem i podszytych pilśnią.
21
Pasamon (pasamun) – zygzakowata taśma sznurkowa owinięta metalową złotą tasiemką szer. 3
cm.
22
Karta katalogu naukowego muzealiów etnograficznych w Przeworsku, nr inw. MP-ET-14/2A-3A.
23
Karta katalogu naukowego muzealiów etnograficznych w Przeworsku, Nr inw. MP-ET125/4 i 126/4.
20
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wany eksponat zachwyca doskonale dopraną gamą kolorów: od szarego, miejscami
zielonego tła, przez jasny ugier i brązy w ornamentach24.

24

Karta katalogu naukowego muzealiów etnograficznych w Przeworsku, bn.

Ryc. 4. Adamaszkowy gorset (stanik) zwany „bekieszką” z XIX/XX w. ze zbiorów Muzeum w Przeworsku. Fot. Janusz Motyka.

Ryc. 5. Brokatowy gorset „z kapą” wyszywany złotą nicią z XVIII/XIX w. ze zbiorów Muzeum w
Przeworsku. Fot. Janusz Motyka.

Ryc. 6. Brokatowy kaftanik „Caraco” z XVIII w. ze zbiorów Muzeum w Przeworsku. Fot. Janusz Motyka.

Ryc. 7. Pas kontuszowy z XVIII w. z przeworskiej fabryki jedwabiu ze zbiorów Muzeum w Przeworsku. Fot.
Janusz Motyka.
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Podsumowanie
Działalność w branŜy jedwabniczej Franciszka Ksawerego Kuhna przypadła
w okresie szczególnym dla ziem polskich będących wówczas pod zaborami. Z początkiem XIX w. produkcja jedwabiu stała się znowu modna na Zachodzie i na
dawnych ziemiach polskich. Jedwabne zakłady produkowały w Kętach i Jędrzejowie a nawet w miastach nieodległych od Przeworska: Rzeszowie i Łańcucie.
W 1820 r. fabryka w Marymoncie wypuszczała na rynek bogaty asortyment wyrobów jedwabnych. Podobnie w Warszawie gdzie pracowało sześć fabryk jedwabiu
czy w Łodzi, gdzie było ich aŜ osiem. W Królestwie w 1855 r. uprawę morwy
i hodowlę jedwabników propagowała załoŜona w tym celu spółka jedwabnicza.
W poł. XIX w. załoŜono wiele plantacji drzewek morwowych, jak choćby w Giebułtowie (pow. miechowski), Głaznowie (pow. gostyński), w Przasnyszu, Radomsku, a nawet plantacje zajmujące 5-10 tys. drzewek morwowych w naleŜących do
hr. Krasińskich dobrach opinogórskich (Kołaczkowski 1888). Na tle przeworskiego
Zakładu, w którym Kuhn uprawiał około 20 tys. drzewek i krzewów morwy nawet
te uznawane za duŜe plantacje wypadały mało efektownie. Nie wolno teŜ zapominać, jak bardzo wieloletnia edukacja miejscowego społeczeństwa przez Franciszka
Ksawerego Kuhna w zakresie uprawy morwy i hodowli jedwabników pozytywnie
odcisnęła się w Ŝyciu gospodarczym Przeworska i okolicznych wiosek. I to na długie lata, bowiem jeszcze sto lat po zakończeniu przez Kuhna działalności, w latach
50.tych i 60.tych XX wieku we wioskach powiatu przeworskiego uprawy morwy
bądź hodowla jedwabników nie naleŜały wcale do rzadkości1.
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THE GROWING OF MULBERRY TREES AND SILKWORMS
IN THE FIRST HALF OF THE 19th CENTURY AS AN ATTEMPT TO REVIVE
THE PRODUCTION OF SILK IN PRZEWORSK AND ITS SURROUNDINGS
(Summary)
In the last quarter of the 18th century the Lubomirscy family established the production of silk fiber in Przeworsk. This fact was only touched upon by different authors. In a similar manner, very scarce information can be
found, and only in some popular sources, about a well organized cultivation of mulberry trees and silkworms
in Przeworsk in the first half of the 19th century. That is why this article is the first attempt to treat more than superficially this very interesting episode in the history of Przeworsk and its neighbourhood. One should remember that
the activity in this field, which was undertaken by Franciszek Ksawery Kuhn, took place after Poland was partitioned, thus being not an independent state. At the beginning of the 19th century the production of silk became again
widespread in the West and in the former Polish territories. Nevertheless, even these plantations which at that time
were considered big in the central part of the country or in Galicia, were in fact quite insignificant. This was because
in Przeworsk Kuhn grew about 20.000 mulberry trees and shrubs. One must not forget that the long-term activity
of Franciszek Ksawery Kuhn affected positively the economy of Przeworsk and surrounding villages. What is more,
this was still evident a century after the termination of Kuhn's activity. As late as in the 1950s and 1960s one could
encounter the growing of mulberry trees and silkworms in some villages of the Przeworsk land.
Translated by Przemysław ChorąŜykiewicz

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 5, NAUKI PRZYRODNICZE
GRZEGORZ POZNAŃSKI (Przemyśl)

HISTORYCZNY
SAD OWOCOWY W MEDYCE
Wstęp
Celem pracy jest przedstawienie historycznych odmian jabłoni, które występują
w starym sadzie owocowym w miejscowości – Medyka (pow. przemyski).
Pierwsze badania występowania starych odmian jabłoni na terenie powiatu
przemyskiego były przeprowadzone pod koniec XX w. (Piórecki 1992, Poznański
2000) oraz na początku XXI w. (Poznański 2003, 2004). Były to pierwsze badania
stanu zachowania i opisów pomologicznych stanowisk historycznych odmian jabłoni na terenie Ziemi Przemyskiej.
Pod koniec lat 90-tych XX w. były zorganizowane ekspedycje terenowe przez
pracowników naukowych Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania RóŜnorodności Biologicznej PAN w Warszawie-Powsinie oraz przez Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.
Przeprowadzone wtedy badania na terenach południowo-wschodniej Polski
z uwzględnieniem okolic Przemyśla oraz na dawnych Kresach Wschodnich (obecnie zachodnia Ukraina), miały na celu sprawdzenie stanu zachowania starych (historycznych) sadów owocowych. Na bazie zgromadzonego materiału genetycznego
(pędy-zrazy) zostały załoŜone nowe kolekcje pomologiczne tzw. „Ŝywe banki genów” starych odmian jabłoni (Dziubiak, Rawski 2006, Piórecki i wsp. 2004, śygała, Skrzyński 2008).
Metoda i opis terenu badań
Według geobotanicznego podziału Polski obszar, który był badany – miejscowość Medyka (pow. przemyski), połoŜona jest w dolinie dolnego Sanu (512,46),
u podnóŜa krawędzi PłaskowyŜu Sańsko-Dniestrzańskim (521,1) (Wład 1996,
1996a). Miejscowość znajduje się we wschodniej części województwa podkarpackiego w powiecie przemyskim. Na badanym obszarze dominuje równinna rzeźba
terenu z lekko pagórkowatym obszarem od strony przejścia granicznego. Na terenie Medyki występują gleby głównie czarnoziemy murszowe i mineralne. W strukturze przewaŜają gleby klasy IIIa. PołoŜenie geograficzne badanego terenu jest
główną przyczyną specyficznych cech klimatycznych. Średnia temperatura roczna
wynosi 8oC, suma opadów rocznych 700 mm, a długość zalegania pokrywy śnieŜnej – 75 dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210 dni, co jest jednym
z najdłuŜszych okresów wegetacji roślin w Polsce. Te specyficzne warunki przy-

GRZEGORZ POZNAŃSKI
118
__________________________________________________________________________________________

rodniczo-geograficzne spowodowały, Ŝe od początku XIX w. Medyka stała się
waŜnym ośrodkiem przyrodniczo-ogrodniczym (Aftanazy 1996, Dolatowski 1997,
1999, Krajewski 1982, Piórecki 1989, 2006, 2008, Poznański 1999, 2000a, 2003a,
Misiak 2005), (ryc. 1).

Ryc. 1. Okolice Medyki. Fragment austriackiej mapy wojskowej z 1895 r. Skala 1:75000.

Pierwszy opis sadu owocowego w miejscowości Medyka (nr domu 470) przeprowadzono pod koniec lat 90-tych (Poznański 2000) oraz na początku XXI w.
(Poznański 2006).
W 2008 r. byłem dwukrotnie w miesiącu sierpniu i październiku w tym sadzie.
Jest to typowy sad owocowy ze starymi odmianami jabłoni, który był zakładany
przy gospodarstwach domowych na początku XX w. Drzewa owocowe – jabłonie
pochodzą ze szkółki drzew owocowych Pawlikowskich z Medyki.
Pobierano owoce; jabłka oraz inne części z kaŜdego drzewa, np.: liście, pędy do
osobnych torebek. Razem z właścicielami sadu chodziłem i oznaczałem jabłonie.
Na miejscu określałem i opisywałem odmianę, stan zdrowia poszczególnych drzew
owocowych (Borecki 1990, 2001, Cimanowski i wsp. 1988, Grabowski 1999, Łęski 1983, Gładysz 1941, Nagy 1972, Wiech 1999). Później jeszcze raz na podstawie literatury pomologicznej potwierdziłem 8 starych odmian jabłoni. Są to: Boiken, Cytrynowe Zimowe, Inflancka, Kronselska, Królowa Renet, Landsberska,
Piękna z Boskoop i Reneta Szara Francuska.
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Przegląd starych odmian jabłoni w sadzie1
DuŜą pomocą przy opisach pomologicznych słuŜą obecnie materiały archiwalne, katalogi szkółek (Aneks) oraz publikacje i czasopisma ogrodnicze z zakresu
odmianoznawstwa roślin sadowniczych (Brzeziński 1921, 1929, Drozdowicz 1963,
Dziubiak 2004, 2005, 2005a, 2005b, Gałczyński 1930, Gładysz 1941, 1965, Hodun
2001, 2001a, 2001b, 2001c, 2002, 2006, 2006a, Jankowski 1900, 1928, Kaczyński
1879, Mitschurin 1943, Ovocinárstvo 1956, Petzold 1979, PieniąŜek 1954, 1968,
Przewodnik Ogrodniczy 1952, Rejman 1976, 1979, 1994, Rejman, Zaliwski 1956,
Sękowski 1993, Sobieralska 2003, Sobieralska, Pająkowski 2008/2009, Wanic
1964 i Zaliwski, Rejman 1952).
Opisy pomologiczne 6-ciu odmian jabłoni niŜej przedstawionych zaczerpnięto
z publikacji Aleksandra Rejmana, Atlas jabłek (1979):
„(...)
1. Boiken (Złotka Boikena)
(Ros. Bojken, czes. Boikovo, fr. Pomne Boiken, niem. Boikenapfel). Stara
odmiana pochodzenia niemieckiego. W Polsce w wielu rejonach.
Drzewo. Rośnie umiarkowanie, tworzy koronę dość luźną, a gałęziach wyrastających prawie pod kątem prostym do pnia i przewodników. Owocuje bardzo obficie, przewaŜnie przemiennie
ze skłonnością do owocowania corocznego. W okres owocowania wchodzi w 5-6 roku po posadzeniu. Na mróz
odmiana dość wytrzymała, podlega parchowi, a w cieplejszych rejonach silnie mączniakowi. Nie znosi gleb
mokrych i cięŜkich. Dostatecznie dobrze znosi suszę.
Owoc. Średniej wielkości lub duŜy, kulistostoŜkowaty, ścięty, przy kielichu regularnie Ŝebrowany, twardy i cięŜki. Skórka dość gruba, zielonawoŜółta, nieco tłusta. Niektóre owoce z delikatnym rozmytym, czerwonym rumieńcem i brązowymi, rzadko rozmieszczonymi przetchlinkami. Szypułka
zgięta, wystaje nad zagłębienie szypułkowe, szerokie, nieco ordzawione. Kielich
półotwarty lub zamknięty w średnio głębokim zagłębieniu. Działki średniej długości, przewaŜnie sterczące. Ściany zagłębienia wyraźnie pofałdowane. MiąŜsz biały
z odcieniem zielonkawym, ścisły, jędrny, średnio soczysty, kwaskowaty. Komory
nasienne duŜe, otwarte. Nasiona liczne, średniej wielkości, pękate, jajowate, tępo
zakończone, ciemnobrązowe.
Dojrzewanie owocu. Jabłka naleŜy zbierać w końcu października. Owoce
dobrze trzymają się na drzewie. Do konsumpcji nadają się od stycznia do czerwca.
W przechowalni niekiedy podlegają oparzeliźnie powierzchniowej. Transport znoszą dobrze.
Przydatność odmiany. Odmiana deserowa, kuchenna oraz przerobowa
(doskonała na kompoty), obecnie prawie zupełnie nie sadzona w młodych sadach
(Rejman 1979).
1

Rysunki owoców jabłoni prezentowane niŜej wykonał mgr inŜ. Tomasz Idzikowski.
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2. Inflancka (Oliwka śółta, Papierówka Najwcześniejsza, Biały Nalew).
(Ros. Biełyj Naliw Pribałtijskij, Papirowka, Alebastrowoje, czes. Průsvitne
žlutè, ang. Yellow Transparent, niem. Weisser Klarapfel, fr. Transparente Jaune).
Odmiana pochodzi z krajów nadbałtyckich, rozpowszechniona i szeroko uprawiana
na całym świecie ze względu na wczesne dojrzewanie owoców.
Drzewo. Rośnie silnie i tworzy duŜą, kulistą koronę, z grubymi i sztywnymi
gałęziami i pędami. W okres owocowania wchodzi wcześnie, w 3-4 roku po posadzeniu. Owocuje obficie, najczęściej przemiennie. Na mróz odmiana zupełnie wytrzymała, na parch dość odporna, na mączniak prawie niewraŜliwa.
Owoc. Średniej wielkości, często mały, stoŜkowaty,
nieregularnie, lekko Ŝebrowany, z jednym Ŝebrem wyraźniej zaznaczającym się. Skórka gładka, zielonkawoŜółta. Przetchlinki drobne, zielonkawe, z jaśniejszymi obwódkami. Szypułka cienka, długa, wystaje ponad zagłębienie. Zagłębienie szypułkowe wąskie, głębokie. Kielich
średniej wielkości, zamknięty lub półotwarty. Zagłębienie kielichowe szerokie, dość płytkie, Ŝebrowane.
MiąŜsz zielonkawobiały, średnioziarnisty, kwaskowaty.
Komory nasienne duŜe, otwarte. Nasiona liczne, średniej wielkości, nieregularne, ostro zakończone.
Dojrzewanie owocu. Owoce naleŜy zbierać w końcu lipca lub na początku
sierpnia. Dojrzałość konsumpcyjną osiągają kilka dni później. Wyrośnięte owoce
szybko przejrzewają. W przechowalni przetrzymać je moŜna bardzo krotko, najwyŜej dwa tygodnie. Przed zbiorem nie opadają z drzew.
Przydatność odmiany. Owoce deserowe, średniej jakości, cenione jedynie
z powodu swego wczesnego dojrzewania. Odmiana polecana do sadów w pobliŜu
duŜych rynków zbytu; ceniona równieŜ jako dobra przewodnia dla odmian wraŜliwych na mróz, ale tylko na glebach niezbyt zwięzłych (Rejman 1976, 1979)2.
3. Kronselska (Oliwka Kronselska)
(Ros. Kronselskoje prozracznoje, czes. Cronselské, ang. Transparent de Croncels, fr. Trasparente de Croncels, niem. Apfel aus Cronsels). Odmiana pochodzenia
francuskiego. W Polsce przez długi czas zalecana do
uprawy, obecnie do doboru nie naleŜy.
Drzewo. Rośnie silnie. Tworzy szeroką koronę ze
zwisającymi gałęziami. W okres owocowania wchodzi
około 5 roku po posadzeniu. Owocuje przemiennie, obficie. Na mróz odmiana dostatecznie wytrzymała, na choroby, szczególnie na parch, bardzo wraŜliwa.
Owoc. DuŜy lub średniej wielkości, niewyrównany,
2

Obok Inflanckiej istnieją podobne lokalne odmiany jabłoni nazywane popularnie „Papierówki” np. Papierówka biała (Brzeziński 1921), czy Papierówka letnia (Clarapfel) (Jankowski 1928).
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kulisty lub nieco spłaszczony, przy kielichu słabo Ŝebrowany. Skórka gładka, mało
błyszcząca, cienka, dość delikatna, jasno-zielonkawo-Ŝóta, niekiedy z delikatnym,
pomarańczowym rumieńcem. Przetchlinki widoczne, zielone z jasno-Ŝółtą obwódką. Nalot woskowy słaby. Szypułka średniej długości, gruba, wystająca ponad zagłębienie szypułkowe, które jest kształtne, głębokie, czasem rdzawo zabarwione.
Kielich duŜy, zamknięty lub półotwarty. Działki długie, ostro zakończone, omszone, odgięte. Zagłębienie kielichowe szerokie, o brzegach Ŝebrowanych. MiąŜsz
kremowy, luźny, kruchy, soczysty, winny, nieco aromatyczny. Komory nasienne
dość małe, zamknięte lub półotwarte. Nasiona liczne, duŜe, spłaszczone, szerokojajowate, tępo zakończone.
Dojrzewanie owocu. Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w pierwszej połowie września, dojrzałość spoŜywczą – w październiku i listopadzie. Owoce średniej wielkości moŜna przetrzymać dość dobrze w przechowalni do grudnia,
w chłodni zaś do lutego, a nawet dłuŜej. Transport znoszą bardzo źle.
Przydatność odmiany. Owoce wyrośnięte są smaczne – stołowe i przerobowe; owoce małe mają miąŜsz zielonkawy, o trawiastym smaku. Ze względu na
swe wady (szczególnie duŜą wraŜliwość na parch i transport) odmiana nie jest
obecnie zalecana do szerokiej uprawy (Rejman 1979).
4. Królowa Renet (Złota Reneta)
(Ros. Zołotoj Parmen, Parmen zołotoj zimnij, czes. Parména zlatá, ang. King
of the Pippins, fr. Reine des Reinettes, niem. Winter Goldparmäne). Odmiana pochodzenia angielskiego. Szeroko rozpowszechniona w Europie. W Polsce przez
kilkadziesiąt lat zalecana do uprawy, obecnie do doboru nie naleŜy.
Drzewo. W młodości rośnie silnie, później słabiej.
Koronę tworzy średniej wielkości, w młodości odwrotnie
stoŜkowatą, później kulistą, spłaszczoną. Owocować zaczyna w 4-5 roku po posadzeniu i owocuje bardzo obficie,
najczęściej co drugi rok. Odmiana na mróz wraŜliwa, na
choroby dość odporna.
Owoc. Średniej wielkości, bardzo kształtny, kulisty,
czasem wydłuŜony lub kulistostoŜkowaty, nieco ścięty
i zwęŜony ku kielichowy. Skórka dość cienka, sucha, prawie nie błyszcząca, złotopomarańczowo-Ŝółta, pokryta prąŜkowanym, czerwonopomarańczowym rumieńcem. Szypułka krótka lub średniej wielkości, gruba, w średnio głębokim, nieco
ordzawionym zagłębieniu. Kielich duŜy, otwarty. Działki duŜe, szerokie, zielonkawe, odwinięte. MiąŜsz białoŜółtawy, ścisły, nieco aromatyczny, niezbyt soczysty,
o smaku korzennym, winnym. Komory nasienne średniej wielkości, nieco otwarte.
Nasiona liczne, średniej wielkości, szerokojajowate, krótko zaostrzone.
Dojrzewanie owocu. Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą około połowy
września, dojrzewają nierównomiernie. Przed zbiorem opadają. W przechowalni
przetrzymywać je moŜna najwyŜej do połowy stycznia. Do spoŜycia najlepsze są
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w listopadzie i w grudniu. W chłodni przechowują się źle. Transport znoszą dość
dobrze.
Przydatność odmiany. Owoce smaczne, uŜywane jako deserowe, doskonałe równieŜ do wyrobu soków jabłecznych i win. Odmiana ta nie jest zalecana do
sadów towarowych, głównie z powodu swej wraŜliwości na mróz i szybkiego
przejrzewania owoców (Rejman 1979).
5. Landsberska (Reneta Landsberska, Reneta Gorzowska)
(Ros. Rieniet landsbergskij, czes. Landsberská reneta, fr. Reinette de Landsberg,
niem. Landsberger Renette). Odmiana z okolic Gorzowa Wielkopolskiego. NaleŜy
do doboru w wielu rejonach kraju.
Drzewo. Rośnie silnie. Tworzy koronę szeroką, spłaszczoną. W okres owocowania wchodzi w 3-5 roku po
posadzeniu. Owocuje bardzo obficie, ale najczęściej przemiennie. Odmiana wraŜliwa na mróz oraz choroby (parch,
mączniak), podatna na bawełnicę korówkę.
Owoc. Bardzo niewyrównany, najczęściej średniej
wielkości lub duŜy; przy obfitym owocowaniu średniej
wielkości i mały, najczęściej kulistostoŜkowaty, nieco
spłaszczony. Skórka gładka, czasem tłusta, nieco błyszcząca, zielonkawoŜółta, dość
często ze słabym, pomarańczowym lub pomarańczowokarminowym rumieńcem.
Przetchlinki jasnozielonkowe lub szarobrązowe, dość rzadko rozmieszczone. Szypułka średniej długości lub długa. Zagłębienie szypułkowe średniej szerokości
i głębokości, ordzawione. Kielich średniej wielkości, półotwarty lub otwarty.
Działki szerokie, ostro zakończone. MiąŜsz zielonkawokremowy lub Ŝółtobiały,
soczysty, winny. Komory nasienne duŜe, otwarte. Nasiona liczne, średniej wielkości, wydłuŜone, często z kantami, ostro zakończone.
Dojrzewanie owocu. Owoce naleŜy zbierać na początku października. Dojrzałość spoŜywczą osiągają w listopadzie lub grudniu. Przetrzymują się najlepiej
w temperaturze w pobliŜu zera. Owoce duŜe szybko przejrzewają i bardzo łatwo
gniją. Transport znoszą źle
Przydatność odmiany. Owoce bardzo smaczne, deserowe, nadają się takŜe
na przetwory, głównie soki i wina. Owoce małe, są niesmaczne. Odmiana zalecana
do uprawy w pobliŜu większych rynków zbytu oraz do ogródków. W sadach towarowych obecnie mało sadzone (Rejman 1979).
6. Piękna z Boskoop (Boskoop)
(Ros. Boskopskaja Krasawica, czes. Boskoopské, ang. Belle de Boskoop, fr.
Reinette de Boskoop, Reinette Monstrueuse, niem. Schöner aus Boskoop). Stara
odmiana pochodzenia holenderskiego. Zalecana do uprawy na niewielką skalę
w wielu rejonach Polski, a szczególnie na południu i północnym zachodzie kraju.
Drzewo. Rośnie bardzo silnie. Tworzy koronę szeroką, kulistą nieco spłaszczoną, średnio zagęszczającą się. W okres owocowania wchodzi późno. Zaszcze-
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pione na przewodniej (np. Antonówce) zaczyna owocować znacznie wcześniej,
w 5-6 roku po posadzeniu. Owocuje corocznie, najczęściej umiarkowanie. Odmiana na mróz wraŜliwa (musi być szczepiona na wytrzymałej na mróz przewodniej),
na choroby odporna. W niektórych latach owoce podlegają gorzkiej plamistości
podskórnej. Na gorszych stanowiskach bywa poraŜona czasem przez parch i bawełnicę korówkę. Nie udaje się na glebach lekkich lub
zimnych. Wymaga duŜej wilgotności powietrza. W suchych latach plony są małe, a owoce pękają.
Owoc. DuŜy, kulisty, nieco wydłuŜony, najczęściej
niesymetryczny. Skórka ordzawiona, matowa, zielona
lub zielonoŜółta z matowo czerwonym, rozmyto paskowanym rumieńcem. Przetchlinki rdzawe. Szypułka krótka lub średniej długości. Zagłębienie szypułkowe średniej szerokości, dość długie. MiąŜsz zielonkawokremowy, ścisły, gruboziarnisty, kwaśny, czasem gorzkawy. Komory nasienne średniej
wielkości, nieco otwarte, niekiedy zamknięte. Nasiona duŜe, owalne, najczęściej
źle wykształcone.
Dojrzewanie owocu. Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w połowie października, spoŜywczą – w grudniu, przechowują się do marca. W przechowalni
wymagają duŜej wilgotności powietrza i temperatury od +3 do +4 ·C. Transport
znoszą bardzo dobrze.
Przydatność odmiany. Odmiana stołowa i przerobowa. Obecnie zaleca się
do uprawy mutanta Czerwony Boskoop, znacznie wartościowszego ze względu na
czerwone owoce (Rejman 1979). (…)”.
Pozostałe odmiany:
1. Cytrynowe Zimowe
(Fr. Citron d’hiver, niem. Winter-zitronenapfel). Odmiana nieznanego pochodzenia.
Drzewo. Rośnie silnie, tworząc okrągło-sklepioną koronę, z czasem zwiesza
gałęzie. Gałęzie długie, niezbyt grube. Pączki liściowe drobne, szczupłe, omszone,
dobrze przytwierdzone do drzewa. Pączki kwiatowe duŜe, wyraźnie, wysoko stoŜkowate, w nasadzie przewęŜone i omszone. Liście duŜe, ciemno-zielone, pod
spodem omszone wyraźnie po bokach ząbkowane. W warunkach niesprzyjających
cierpi na choroby grzybowe i na suszę. Odmiana wytrzymała na mróz.
Owoc. DuŜy, budowy nieregularnej i nieco kanciaste. MoŜe osiągnąć wagę do
160 gram. Skórka zasadniczej barwy zielonej, w dojrzewaniu Ŝółknieje. PrzewaŜnie owoce bywają z rozmytym rumieńcem, czasem słabym, to znów z jaskrawym.
MiąŜsz białoŜółty, dość ścisły, lekko kwaśny.
Dojrzewanie owoców. Owoce moŜna przechować od listopada do stycznia.
Przydatność odmiany. Odmiana deserowa i przerobowa. Obecnie rzadko
spotykana w sadach owocowych (Brzeziński 1929, Jankowski 1900, Poznański
2003).
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2. Reneta Szara Francuska
(Niem. Graue Französische Reinette, fr. Reinette Grise du Canada). Stara odmiana pochodzenia francuskiego, uprawiana juŜ od XVI w.
Drzewo. Rośnie silnie. Początkowo tworzy koronę odwrotnie stoŜkowatą,
potem kulistą, lekko spłaszczoną i mocną zagęszczoną. W okres plonowania
wchodzi dość późno, plonuje mało obficie i przemiennie. Drzewa są mało wraŜliwe
na choroby i mrozy.
Owoc. DuŜy, kulisty i lekko spłaszczony. Posiada silnie ordzawioną zielonkawą skórkę, nierzadko z niewielkim, czerwonawym, paskowanym, słabym rumieńcem. MiąŜsz owoców zielonkawy, dość zwięzły, niezbyt soczysty, wyraźnie kwaskowaty i smaczny. Szypułka gruba i krótka. Kielich średniej wielkości, najczęściej
półotwarty .
Dojrzewanie owoców. Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają pod koniec
września. Przechowują się do lutego.
Przydatność odmiany. Owoce o szlachetnym smaku, winne. Nadają się na
susz, do surówek i sałatek. Obecnie odmiana rzadko spotykana w sadach owocowych (Sękowski 1993).
Podsumowanie i wnioski
Przedstawiony historyczny sad owocowy z Medyki z początku XX w. jest jednym z wielu sadów owocowych, które jeszcze występują na terenie dorzecza środkowego Sanu. Właścicielem tego sadu był pan Jan Kulpa, który przed wojną był
głównym ogrodnikiem u Pawlikowskich w Medyce. Jest to typowy sad przydomowy o powierzchni około 0,5 ha w kształcie kwadratu. Przylega do drogi polnej
w kierunku do miejscowości Torki.
Wyniku przeprowadzonych badań – opisów pomologicznych stwierdzono występowanie 8 odmian jabłoni. Były to: Boiken, Cytrynowe Zimowe, Inflancka,
Kronselska, Królowa Renet, Landsberska, Piękna z Boskoop i Reneta Szara Francuska.
JuŜ Piórecki (1992) na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. podaje z okolic
Przemyśla 69 starych odmian jabłoni. Z tej listy, którą przedstawił jest 6 odmian
jabłoni, które występują w sadzie owocowym w Medyce. Są to: Boiken, Inflancka,
Kronselska, Królowa Renet i Landsberska. Po ostatnich badaniach pomologicznych Poznański (2000, 2006) stwierdził występowanie na terenie dorzecza środkowego Sanu około 111 historycznych odmian jabłoni. Opisane odmiany w historycznym sadzie owocowym w Medyce juŜ wcześniej były znajdowane w innych
miejscowościach na badanym obszarze (tab. 1).Tylko odmiana jabłoni Reneta Szara Francuska (Poznański 2006) jest odmianą rzadką, którą stwierdzono jak na razie
tylko w miejscowości – Medyka.

Jabłoń odm. Inflancka. Fot. M. Dziubiak.

Fragment sadu owocowego w Medyce. Fot. G. Poznański.

Jabłoń odm. Kronselska. Fot. M. Dziubiak.

Jabłoń odm. Boiken. Fot. M. Dziubiak.

Jabłoń odm. Cytrynowe Zimowe (w: Lauche W. 1882.
Deutsche Pomologie. Verlag von Paul Parey. Berlin.

Jabłoń odm. Królowa Renet. Fot. M. Dziubiak.

Jabłoń odm. Reneta Szara Francuska (w: Lauche W. 1882
Deutsche Pomologie. Verlag von Paul Parey. Berlin

Jabłoń odm. Landsberska. Fot. M. Dziubiak.
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Tabela nr 1
Wykaz odmian jabłoni i ich rozmieszczenie (Poznański 2000, 2006)
L.p.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Nazwa
odmiany jabłoni
Boiken
Cytrynowe Zimowe

Miejscowość występowania odmiany

Aksmanice, Kupiatycze, Medyka, Optyń.
Hermanowice, Huwniki, Kłokowice, Łętownia, Malhowice,
Medyka, Optyń, Posada Rybotycka, Rybotycze.
Inflancka
Bolestraszyce, Darowice, Hermanowice, Huwniki, KniaŜące,
Maćkowice, Medyka Włodowice, Nowe Sady, Optyń, Ujkowice,
Walawa.
Kronselska
Bolestraszyce, Darowice, Grochowka, Hermanowice, Kłokowice,
Małkowice, Medyka, Młodowice, Posada Rybotycka, Rybotycze,
Witoszyńce.
Królowa Renet
Aksmanice, Bolestraszyce, Darowice, Grochowce, Huwniki,
Kłokowice, KniaŜyce, Kuńkowce, Łętownia, Maćkowice,
Makowa, Medyka, Młodowice, Nehrybka, Orły, Orzechowce,
Przemyśl, Rybotycze, Siedliska, Sierakośce, Stanisławczyk,
Ujkowice, Walawa, Wapowce, Witoszyńce.
Landsberska
Bolestraszyce, Przemyśl-Lipowica, Maćkowice, Włodowice,
Medyka, Nowe Sady, Ujkowice.
Piękna z Boskoop
Aksmanice, Bolestraszyce, Grochowce, Huwniki, Kuńkowce,
Kupiatycze, Łętownia, Maćkowice, Makowa, Malhowice,
Medyka, Młodowice, Niziny, Nowe Sady, Optyń, Orły,
Orzechowce, Ostrów, Rybotycze, Siedliska, Sierakośce,
Stanisławczyk, Ujkowice, Walawa, Wapowce, Witoszyńce.
Reneta Szara Francuska Medyka

W najbliŜszym czasie powinno się podjąć starania o zachowanie historycznych
sadów owocowych na terenie doliny środkowego Sanu. Dawne tradycje ogrodnicze
terenów południowo-wschodniej Polski i pręŜnie działające w tamtym okresie
ośrodki sadowniczo-szkółkarskie, np. w Charzewicach, w Krasiczynie, w Medyce
czy w MiŜyńcu spowodowały, Ŝe w tych rejonach pozostały jeszcze ślady starych,
przedwojennych sadów owocowych. Obecnie stare drzewa owocowe mocno wpisują się w krajobraz przyrodniczo-rolniczy wschodniej Małopolski. Dlatego naleŜy:
• przeprowadzić pełną inwentaryzację zachowanych sadów owocowych,
• sukcesywnie pozyskiwać materiał wegetatywny do rozmnaŜania (szczepienie i
okulizacja drzewek),
• zakładać nowe szkółki starych odmian drzew owocowych,
• promować i zachęcać właścicieli do zakładania sadów ekologicznych i sadów
przy gospodarstwach agroturystycznych na bazie starych odmian,
• prowadzić ciągły monitoring o zasobach starych sadów owocowych na terenie
doliny środkowego Sanu,
• podejmować działania edukacyjno-informacyjne wśród mieszkańców terenów,
na których zlokalizowane są stare sady owocowe,
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organizować odczyty, spotkania, pogadanki w celu uświadamiania właścicieli
starych sadów owocowych do ich wartości przyrodniczo-ekologicznej oraz
potrzeby ratowania starych odmian dla przyszłych pokoleń.
Słuszne wydaje się ratowanie starych odmian roślin sadowniczych – np. jabłoni,
grusz, winorośli, itp., bo jest to powrót do pięknej tradycji polskiego sadownictwa
i szkółkarstwa na terenach południowo-wschodniej Polski.
Pozwala to na popularyzację starych odmian roślin sadowniczych w społeczeństwie. Ta działalność przyczynia się do rozpropagowania wiedzy o historii uprawy
roślin sadowniczych, kulturze uprawy, o zdrowych nawykach Ŝywieniowych naszego społeczeństwa. Wyrabia teŜ świadomość czynnej ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego pięknej Ziemi Przemyskiej.
•
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HISTORICAL FRUIT ORCHARD IN MEDYKA
(Summary)
The early 20th c. fruit orchard in Medyka (at no. 470) is one of many historical orchards still extant in the area
of the middle San river basin. The orchard was originally owned by Mr. Jan Kulpa, the head gardener at the
Pawlikowski estate in Medyka before WWII. It is a typical 0.5 ha home orchard. A pomological research revealed
eight apple tree varieties present on site. They are as follows: Boiken, Cytrynowe Zimowe, Inflancka, Kronselska,
Królowa Renet, Landsberska, Piękna z Boskoop, and Reneta Szara Francuska.
In his previous pomological research, Poznański (2000, 2006) fund 111 historical apple tree varieties in the
middle San river basin. Varieties found in the described orchard in Medyka, are also found in other places of the
area, except for the rare Reneta Szara Francuska variety found only in Medyka.
Translated by Jakub Cholewka
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RZADKIE GATUNKI MOTYLI WIĘKSZYCH
(MACROLEPIDOPTERA) WYSTĘPUJĄCE
NA POGÓRZU PRZEMYSKIM
Wstęp
Pogórze Przemyskie jest jednym z cenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce. Oceny takie zgodnie przedstawiają naukowcy badający ten teren w przeszłości
i obecnie. Podkreśla się jednocześnie wysokie walory krajobrazowe i kulturowe
Pogórza Przemyskiego. Utworzenie w 1991 r. Parku Krajobrazowego Pogórza
Przemyskiego, który jest jednym z największych co do wielkości parkiem w Polsce
potwierdza ten fakt. Znaczna część Pogórza została objęta ochroną rezerwatową
i innymi formami ochrony przyrody co dodatkowo podkreśla jego wyjątkowość.
Rzadkie i unikatowe w skali kraju gatunki kręgowców naleŜą do najbardziej interesujących przedstawicieli polskiej fauny. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
Pogórze Przemyskie jest jednym z czterech w województwie podkarpackim Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000.
Prowadzone dawniej i w ostatnich latach na obszarze Pogórza Przemyskiego
badania bezkręgowców potwierdzają występowanie na tym terenie bardzo wielu
rzadkich gatunków ślimaków, krocionogów, a spośród owadów – chrząszczy,
błonkówek, muchówek i motyli (Piórecki 1994; Bielewicz 1973).
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wybranych, rzadkich gatunków motyli większych na Pogórzu Przemyskim i jest częścią materiału do kompleksowej oceny jakościowej i ilościowej lepidopterofauny Pogórza Przemyskiego.
Mianem motyli większych (Macrolepidoptera) zwyczajowo ze względów praktycznych określa się zarówno motyle dzienne jak i nocne. Motyle dzienne (Rhopalocera) charakteryzują się buławkowym zakończeniem czułków. Są to motyle aktywne w dzień. Na zasadzie przeciwstawności wyodrębniono grupę motyli Heterocera o bardzo zróŜnicowanej budowie czułków (pierzaste, nitkowate, wrzecionowate, grzebykowate, szczecinowate) i podzielono ją na Macrolepidoptera i Microlepidoptera (Buszko 1997). Właśnie Macrolepidoptera obok Rhopalocera tworzą
umownie grupę motyli większych. Na około 3200 gatunków motyli występujących
w Polsce, motyle większe obejmują około 1200 gatunków.
W wyniku badań lepidopterologicznych prowadzonych w latach 1954-1973 na
Pogórzu Przemyskim stwierdzono występowanie 640 gatunków motyli większych,
z czego 423 gatunki uznano za rzadkie lub bardzo rzadkie (Bielewicz 1973).
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Prowadzone obecnie obserwacje w niedługim czasie pozwolą porównać i zweryfikować stan lepidopterofauny Pogórza Przemyskiego. Z pewnością zmieni się
liczba występujących gatunków. Stwierdzono bowiem wiele nowych gatunków nie
wykazanych wcześniej z tego terenu, jak równieŜ nie potwierdzono występowania
niektórych gatunków wykazanych w opracowaniach z wcześniejszych badań.
Zmienia się teŜ liczebność występujących gatunków. Niektóre gatunki określane
jako liczne lub bardzo liczne, moŜna obecnie obserwować sporadycznie np. Bielinek rukiewnik Piersi daplidice (L.), Pokłonnik osinowiec Limenitis populi (L.).
Z kolei gatunki niegdyś bardzo rzadkie, są obecnie uwaŜane za pospolite w Polsce,
np. Eucarta virgo (Treit).
Ogólna charakterystyka terenu
Pogórze Przemyskie wraz z Pogórzem Dynowskim to mezoregiony Pogórza
Środkowobeskidzkiego. PołoŜone jest pomiędzy dolinami Sanu i Wiaru w miejscu
skrętu łuku karpackiego na południowy wschód. LeŜy więc w całości w dorzeczu
Wisły, gdzie San jako główny ciek jest rzeką drugorzędową, a Wiar trzeciorzędowym prawobrzeŜnym jego dopływem. Doliny rzeczne oddzielają i przecinają najczęściej lesiste pogórza o średniej wysokości 400-450 m n.p.m. NajwyŜsze z nich
osiągają wysokość 600 m n.p.m. (Suchy Obycz – 617 m n.p.m.) (Przemyskie Krajobrazy 1998). Wyjątkowe przyrodniczo i urokliwe krajobrazowo rzeki wraz z przylegającymi do nich wzgórzami mają ogromne znaczenie m.in. dla przelotów nie
tylko ptaków, ale równieŜ motyli migrujących i zasiedlających Pogórze Przemyskie
(szlak podolsko-opolski i szlak transkarpacki) (Piórecki 1994) oraz inne obszary
kraju.
Bogata sieć hydrograficzna, budowa geologiczna, klimat oraz działalność człowieka ma decydujący wpływ na szatę roślinną omawianego terenu, która jest bardzo róŜnorodna w związku przenikaniem się róŜnych elementów flory (górskich,
nizinnych i pontyjskich). W Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego stwierdzono występowanie ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich
3 subendemity ogólno karpackie (Przemyskie Krajobrazy 1998).
Decydującym elementem krajobrazotwórczym są tu obszary leśne z przewagą
lasów jodłowo-bukowych. Większy lub mniejszy jest udział grabu, dębu, jaworu,
jesionu, wiązu górskiego, klonu polnego oraz w wyniku sztucznego wprowadzenia
sosny i modrzewia. DuŜe znaczenie przyrodnicze lasów Pogórza ma historycznie
uwarunkowany naturalny charakter składu gatunkowego, który określa się na około
65% (Ruciński 1994). W bogatym florystycznie runie występuje wiele rzadkich,
prawnie chronionych lub zasługujących na ochronę roślin. Na terenach nieleśnych
szczególnie cenne są murawy kserotermiczne przypominające kwietne stepy łąkowe (Witkowska-Wawer L. 1994).
Zbiorowiska roślinności ciepłolubnej znajdują się na południowych i południowo-zachodnich zboczach wzdłuŜ rzeki Wiar (od Posady Rybotyckiej do Sierakośc), wzdłuŜ rzeki Turnica (od miejscowości Makowa do terenów leśnych w kierun-
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ku Arłamowa) oraz na nieleśnych zboczach o ekspozycji południowej np. rezerwat
Kopystanka.
Mając na uwadze decydujące znaczenie roślin jako pokarmu dla większości
motyli zarówno w stadium gąsienicy jak i motyla, naleŜy podkreślić, Ŝe to właśnie
bogata szata roślinna przede wszystkim warunkuje duŜą róŜnorodność lepidopterofauny Pogórza Przemyskiego.
Materiał i metody
Materiał badawczy będący podstawą tego opracowania gromadzony był w latach 1990-2008. Badania terenowe prowadzono uwzględniając wszystkie rodzaje
siedlisk występujące na danym terenie. Dane gromadzone były w oparciu o sieć
kwadratów UTM dla Pogórza Przemyskiego. Materiały zbierane były róŜnymi
metodami z uwzględnieniem dziennej i nocnej aktywności motyli i larw.
1. Obserwacje imago w porze dziennej
Dane jakościowe i ilościowe gromadzone zarówno podczas lotu motyli jak
i w czasie pobierania pokarmu, składania jajeczek na roślinach pokarmowych gąsienic oraz w sytuacjach spoczynkowych w zaleŜności od temperatury, wiatru
i natęŜenia światła z zastosowaniem siatki entomologicznej. Stosowano teŜ metodę
taksacji liniowej (metoda transektu) wyznaczając w miarę jednorodne środowiskowo linie o długości od 100 do 300 metrów. Obserwacje przelatujących motyli odbywały się w pasie o szerokości od kilku do kilkunastu metrów. Inną metodą stosowaną zwłaszcza do obserwacji ilościowych była metoda punktowa polegająca na
zliczaniu osobników danego gatunku z jednego punktu w określonym czasie.
W przypadku niektórych gatunków dziennych stosowano obserwacje miejsc
gromadzenia się motyli np. wilgotne brzegi rzek, okolice kałuŜ, odchody i padlinę
małych kręgowców oraz sporadycznie przynęty pokarmowe.
Liczne motyle o aktywności nocnej wypłaszane były z roślin zielnych i krzewów przy brzegach lasów oraz z roślin i zakrzaczeń śródpolnych, śródleśnych i
łąkowych.
2. Obserwacje imago w porze nocnej
Materiał gromadzony był głównie poprzez obserwacje i odłowy przy sztucznym
świetle z zastosowaniem ekranu, wykorzystując zjawisko przylotu motyli do światła. Stosowano Ŝarówki rtęciowo-Ŝarowe o mocy 250W i 500 W, jak równieŜ
świetlówki wabiące ACTENIC BL i świetlówki UV BLB najczęściej z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Częściej niŜ w przypadku motyli aktywnych
w dzień stosowano przynęty pokarmowe przygotowywane głównie w oparciu
o fermentujące owoce, miód, wino owocowe oraz piwo.
3. Materiały gromadzone w oparciu o stadia preimaginalne
Larwy motyli, które były podstawą hodowli i uzyskania imago pozyskiwano
najczęściej w dzień z roślin Ŝywicielskich. Poza uzyskaniem danych o preferowanych roślinach pokarmowych gąsienicy oraz czasem lepszej moŜliwości oznacze-
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nia wyhodowanych okazów, bardzo cenną stawała się dokumentacja z hodowli,
często dotycząca równieŜ pasoŜytów wykorzystujących larwy motyli jako źródło
pokarmu w swoim cyklu Ŝyciowym. W celu uzyskania materiałów o motylach
z rodziny Psychidae posługiwano się równieŜ metodą poszukiwania koszyczków
z larwami usytuowanych na roślinach, pniach, kamieniach, słupach itp.
Rzadziej pozyskiwano złoŜa jajeczek i poczwarki, które najczęściej znajdywano
w oparciu o szczegółowe dane co do roślin Ŝywicielskich i przebiegu cyklu Ŝyciowego danego gatunku.
*
Za kryterium doboru gatunków do poniŜszego wykazu przyjęto aspekt rzadkości występowania na omawianym terenie i w skali całego kraju oraz potrzebę zaakcentowania unikalnej wartości przyrodniczej tych nadzwyczaj interesujących
przedstawicieli polskiej lepidopterofauny.
Dokumentacja i materiał badawczy, który tworzą okazy imago znajdują się
w zbiorach dowodowych autora i Jacka Płocicy (Jarosław).
Przegląd wybranych rzadkich gatunków motyli większych
Pogórza Przemyskiego
Lp.

Rodzina

Nazwa gatunkowa

1
1.

2
Papilionidae

3
Iphiclides podalirius (L.)

2.
3.

Pieridae

Parnassius mnemosyne (L.)
Aporia crataegi (L.)

4.
5.
6.
7.
8.

Lycaenidae

Colias myrmidone (Esp.)
Nordmannia w-album (Knoch)
Nordmannia acaciae (Fabr.)
Lycaena dispar (Haw.)
Cupido minimus (Fuessly)

9.

Maculinea rebeli (Hirschke)

10.

Maculinea teleius (Bgstr.)

11.

Maculinea nausithous (Bistr.)

12.
13.

Maculinea arion (L.)
Aricia eumedon (Esp.)

14.

Polyommatus thersites (Cant.)

15.
16.

Nymphalidae

Polyommatus eroides (Friv.)
Nymphalis xanthomelas (D.&S)

Uwagi o występowaniu
4
w ostatnich latach gatunek bardzo
rzadki na Pogórzu Przemyskim
występuje regularnie, na ogół nieliczny
mimo występujących cyklicznie liczniejszych pojawów rzadko spotykany
bardzo rzadki
lokalny
notowany na nielicznych stanowiskach
występuje lokalnie, na ogół regularnie
w miejscu występowania czasem bywa
dość liczny
na Pogórzu Przemyskim występuje na
jednym stanowisku
gąsienice motyli z rodzaju Maculinea
rozwijają się w gniazdach mrówek
z rodzaju Myrmica
na ogół występuje razem z poprzednim
gatunkiem
na ogół bardzo rzadki
spotykany lokalnie w miejscach podmokłych
nieliczny, występuje na suchych,
nasłonecznionych łąkach
bardzo rzadki
na ogół nieliczny
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1
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

2

3
Limenitis populi (L.)

4
w ostatnich latach stał się bardzo
nieliczny
Satyridae
Coenonympha hero ( L.)
bardzo rzadki
Hesperiidae
Carcharodus flocciferus (Esp.)
bardzo rzadki
Lasiocampidae Eriogaster catax (L.)*
w miejscu występowania bywa liczny
Trichiura crataegi (L.)
występuje lokalnie
Gastropacha populifolia (Esp.)
na ogół nieliczny
Lemoniidae
Lemonia dumi (L.)
późnojesienny gatunek, występuje
lokalnie
Sphingidae
Acherontia atropos (L.)
gatunek migrujący, notowany
sporadycznie
Proserpinus proserpina Pall.)
bardzo rzadki
Hyles galii (Rott.)
na ogół nieliczny
Argius convolvuli (L.)
niekiedy dość liczny, w niektóre lata
bardzo rzadki
Notodontidae
Harpia milhauseri (Fabr.)
notowany sporadycznie
Odontosia sieversi (Men.)
rzadko notowany
Odontosia carmelita (Esp.)
na ogół nieliczny
Leucodonta bicoloria (D.&S.)
dość rzadko notowany
Ptilophora plumigera (D.&S.)
notowany rzadko
Arctiidae
Callimorpha quadripunctaria (Poda)* w niektóre lata bywa liczny
Thumatha senex (Hbn.)
notowany lokalnie
Rhyparia purpurata (L.)
nieliczny, występuje lokalnie
Thyatiridae
Tethea ocularis (L.)
notowany sporadycznie
Drepanidae
Watsonalla cultraria (Fabr.)
spotykany rzadko
Geometridae
Archiearis notha (Hub.)
wczesnowiosenny gatunek o aktywności dziennej notowany lokalnie
Epione vespertaria (L.)
notowany rzadko
Therapis flavicaria (D.&S.)
bardzo rzadki
Hypoxystis pluviaria (Fabr.)
bardzo rzadki gatunek w Polsce
Apeira syringaria (L.)
gatunek nieliczny
Artiora evonymaria (D.&S.)
spotykany rzadko
Alcis bastelbergeri (Hirsch.)
w Polsce notowany na ogół rzadko
Cyclophora albiocellaria (Hbn.)
Pogórze Przemyskie to jeden
z nielicznych rejonów występowania
gatunku
Cyclophora annularia (fabr.)
gatunek nieliczny
Ascotis selenaria (D.&S.)
notowany rzadko na kserotermicznych
stokach
Comibaena bajularia (D.&S.)
na ogół rzadki
Idaea muricata (Hufn.)
notowany sporadycznie
Thera britannica (Thnbg.)
gatunek rzadki
Eustroma reticulata (D.&S.)
notowany lokalnie
Colostygia olivata (D.&S.)
rzadko notowany
Coenocalpe lapidata (Hbn.)
bardzo rzadki w Polsce
Aplocera praeformata (Hbn.)
notowany w południowej części kraju
Nothocasis sertata (Hbn.)
gatunek rzadko notowany
Noctuidae
Minucia lunaris (D.&S.)
bardzo nieliczny
Tyta luctuosa (D.&S.)
notowany rzadko
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1
58.

2

3
Calyptra thalictri (Borkh.)*

59.
60.
61.
62.

Parascotia fuliginaria (L.)
Euchalcia modestoides (Poole)
Diachrysia chryson (Esp.)
Eublemma purpurina (D.&S.)

63.
64.
65.
66.
67.

Cucullia lactucae (D.&S.)
Cucullia lucifuga (D.&S.)
Amphipyra perflua (Fabr.)
Atypha pulmonaris (Esp.)
Proxenus lepigone (Moschler)

68.

Mormo maura (L.)

69.
70.

Phlogophora scita (Hbn.)
Eucarta amethystina (Hbn.)

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Cossidae
Zygaenidae

Xanthia aurago (D.&S.)
Agrochola nitida (D.&S.)
Aporophyla lutulenta (D.&S.)
Xylena exoleta (L.)
Photedes captiuncula (Treit.)
Hydraecia petasitis (Doubleday)
Chersotis cupera (D.&S.)
Lamellocossus terebra (D.&S.)
Zygaena brizae (Esper)*

80.

Sesiidae

Synanthedon andrenaeformis
(Laspeyres)

4
nowy gatunek dla fauny Polski od
2000 r.
lokalny i rzadki
notowany sporadycznie
na ogół nieliczny
z Pogórza Przemyskiego wykazano
dotychczas dwa okazy
lokalny i rzadki
lokalny i rzadki
na ogół nieliczny
notowany lokalnie, rzadki
nowy gatunek dla fauny Polski
od 2001 roku
dawniej obserwowany (Bielewicz
1973), obecnie wymaga potwierdzenia
występowania
bardzo nieliczny
do chwili obecnej wykazano jeden
okaz z omawianego terenu
nieliczny
notowany rzadko
lokalny i rzadki
notowane pojedyncze okazy
bardzo rzadki
bardzo rzadki
notowany rzadko
występuje rzadko
obecnie jedyne miejsce występowania
w Polsce
nowy gatunek dla fauny Polski
od 2001 r.

Nazewnictwo i układ systematyczny przyjęto za Buszko i Nowackim (2000).
* – oznaczone gatunki zostały dodatkowo scharakteryzowane poniŜej wykazu.

Barczatka kataks (Eriogaster catax L.) wykazywana była na Pogórzu Przemyskim juŜ we wcześniejszych opracowaniach poświęconych lepidopterofaunie
tego terenu (Bielewicz 1973). JednakŜe z uwagi na to, Ŝe w Polsce gatunek ten
notowany jest na niewielu stanowiskach, zasługuje na szczególną uwagę. Imago
pojawia się dopiero we wrześniu oraz w październiku i jest rzadko widoczny w
miejscu występowania. Nie przylatuje równieŜ do sztucznego światła ani do przynęt pokarmowych.
Najlepszym sposobem stwierdzenia jego obecności na danym terenie jest odnalezienie na początku maja oprzędów z gąsienicami na niskich krzewach głogu
i tarniny. Wraz ze wzrostem gąsienic, oprzęd z duŜą liczbą gąsienic stopniowo się
powiększa i jest widoczny nawet z duŜej odległości. Po pewnym czasie podrośnięte
gąsienice opuszczają oprzęd i rozchodzą się po pobliskich roślinach Ŝywicielskich
(fot. 3).

Fot. 4. Samiec barczatki E. catax (fot. A.
Górnicki).

Fot. 1. Gąsienica C. thalictri po ostatniej wylince
(fot. A. Górnicki).

Fot. 5. Wyrośnięte gąsienice Z. brizae
Ŝerujące na spodniej stronie liścia ostroŜenia
(fot. A. Górnicki).

Fot. 2. Imago C. thalictri ze specyficznie
spoczynkowo ułoŜonymi skrzydłami (fot. A.
Górnicki).

Fot. 6. Imago Z. brizae z charakterystycznym
układem czerwonych smug (fot. A. Górnicki).

Fot. 3. Dorosła gąsienica barczatki E. catax
(fot. A. Górnicki).

Fot.10. Zaniepokojona C. quadripunctaria odsłania jaskrawo ubarwione tylne skrzydła (fot.
A. Górnicki).

Fot. 7. Gąsienica zawisaka A. convolvuli z charakterystycznym wyrostkiem na końcu ciała (fot. A.
Górnicki).

Fot.11. Rzadki motyl E. purpurina występuje
na murawach kserotermicznych (fot. J. Płocica).

Fot. 8. Rozpiętość skrzydeł motyla A. convolvuli dochodzi do 11 cm (fot. A. Górnicki).

Fot. 12. Samce nocnego motyla L. dumi latają
w słoneczne dni w poszukiwaniu samic (fot. A. Górnicki).

Fot. 9. Motyl z rodziny sówek D. chryson ze
specyficznymi błyszczącymi plamami na przednich
skrzydłach (fot. A. Górnicki).
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Postać dorosła charakteryzuje się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samiec
jest zdecydowanie mniejszy od samicy. Nasadowa część przedniego skrzydła jest
u niego Ŝółtopomarańczowa (fot. 4) a u samicy bardziej brunatna. Ponadto u samic
na końcu odwłoka znajduje się charakterystyczna poduszeczka z szaroczarnych
włosków. U obu płci na Ŝyłce poprzecznej przedniego skrzydła występuje wyraźna
biała plamka.
Krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria Poda) to prawdziwa ozdoba
Pogórza Przemyskiego. W odróŜnieniu do wcześniej omawianego gatunku, motyl
ten chociaŜ zaliczany do nocnych, charakteryzuje się równieŜ aktywnością dzienną.
Dlatego teŜ w lipcu i sierpniu moŜna obserwować tego rzadkiego w Polsce przedstawiciela rodziny niedźwiedziówek, latającego w pobliŜu leśnych dróg lub siedzącego na baldachach sadźca konopiastego (Eupatorium cannabinum L.), który jest
ulubioną rośliną pokarmową motyla (fot. 10).
Na Pogórzu Przemyskim pojawia się regularnie, ale liczebność jego podlega
dość duŜym wahaniom. Niekiedy notuje się tylko pojedyncze okazy, a w niektórych sezonach obserwuje się nawet masowe pojawy tego gatunku. Ostatnio w 1996
roku motyle gromadnie po kilkadziesiąt jednocześnie siadały na kwiatach i były
obserwowane nawet w odległości kilku kilometrów od lasu na zakrzaczeniach
śródpolnych, co było dość niezwykłe dla tego raczej leśnego gatunku.
Bardzo ciekawe upodobania pokarmowe mają gąsienice C. quadripunctarii.
Roślinami pokarmowymi dla małych larw są jesienią rośliny zielne, najczęściej
jasnota (Lamiom L.) i pokrzywa (Urtica L.). Wiosną po przezimowaniu Ŝer odbywa się na krzewach, najczęściej na leszczynie (Corylus avellana L.) i malinie właściwej (Rubus idaeus L) (Buszko 1997).
Motyl (Calyptra thalictri Borkh.) (fot. 2) naleŜy do rodziny sówek (Noctuidae). Do roku 2000 gatunek ten nie naleŜał do lepidopterofauny Polski. Pierwszy
okaz udokumentowany został 3 lipca 2000 r. na Pogórzu Przemyskim (Gruszowa
UTM FA20). RównieŜ jeden okaz został złowiony 17 sierpnia 2001 r. w Pieninach
(Podskalnia Góra UTM DV57) i jak dotąd był to jedyny motyl z tamtego terenu
(Nowacki J. & Wąsala R. 2001).
Obserwacje prowadzone na Pogórzu Przemyskim w następnych latach pozwoliły zlokalizować stałą populację tego nowego dla kraju gatunku. Gąsienice C. thalictri Ŝerują na Thalictrum L. (w przypadku omawianej populacji stwierdzono Ŝerowanie na Thalictrum minus L.).
Dorastające larwy są koloru bladozielonego a następnie białawego z charakterystycznymi dwoma rzędami czarnych plamek na poszczególnych segmentach ciała,
oraz Ŝółtopomarańczową głową i takimi samymi odnóŜami (fot. 1).
ChociaŜ pokrewny gatunek Calyptra eustrigata (Hampton) występujący w południowej Azji odŜywia się krwią ssaków (równieŜ człowieka), C. thalictri do
krwiopijnych nie naleŜy.
Kraśnik smugowiec (Zygaena brizae Esper) jest bardzo ciekawym, zasługującym na szczególną uwagę gatunkiem z rodziny kraśników (Zygaenidae). W chwili
obecnej Pogórze Przemyskie jest jedynym miejscem w Polsce gdzie występuje ten
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motyl. Wcześniej znany był jeszcze z okolic Sandomierza i Pienin (Dąbrowski
1998), jednak populacje z tamtych terenów wyginęły.
Tak jak inni przedstawiciele tej rodziny, mimo, Ŝe nie naleŜy do motyli dziennych, prowadzi wyłącznie dzienny tryb Ŝycia a aktywność Z. brizae zaleŜy od odpowiedniego nasłonecznienia i wysokiej temperatury. W przypadku silnego wiatru,
niskiej temperatury, deszczu i duŜego zachmurzenia przestaje być aktywny chowając się w trawach. śyje na kserotermicznych murawach, gdzie występują rośliny
pokarmowe zarówno dla larw jak i imago. Gąsienica (fot. 5) po przezimowaniu
Ŝeruje na ostroŜeniach Cirsium (L.). Według (Dąbrowski 1998) na ostroŜniu polnym (Cirsium arvense (L.). Na omawianym terenie zdecydowanie jednak preferuje ostroŜeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum (L.). NajwaŜniejszą rośliną pokarmową imago jest driakiew Scabiosa (L.).
Czarno-czerwone kontrastowe ubarwienie motyli (fot. 6), bardzo charakterystyczne dla całej rodziny informuje potencjalnych drapieŜców o trujących substancjach znajdujących się w organizmach tych owadów.
Gatunek (Synanthedon andrenaeformis Laspeyres) naleŜy do rodziny (Sesiidae), którą określa się mianem przezierników. Wyjątkowość tej rodziny polega na
tym, Ŝe motyle charakteryzują się specyficzną budową i wyglądem. Wąskie skrzydła w duŜej mierze nie mają łusek i są przez to przezroczyste. Na odwłoku często
występują poprzeczne Ŝółte, rzadziej czerwone pasy. Cechy te sprawiają, Ŝe bardziej są podobne do błonkówek (szczególnie z rodziny osowatych), niŜ do motyli.
Przeziernik (Synanthedon andrenaeformis) reprezentowany był do niedawna
w Polsce tylko poprzez jeden okaz dowodowy z okolic Zielonki (UTM FA21) koło
Przemyśla wyhodowany z Ŝerowiska na kalinie koralowej (Viburnum opulus L.)
(Bąkowski, Hołowiński 2004). Dodatkowo udokumentowano jeszcze 7 opuszczonych Ŝerowisk na kalinie koralowej (wszystkie na Pogórzu Przemyskim).
Badania terenowe pozwoliły w ostatnim czasie wykazać więcej stanowisk tego
ciekawego przeziernika. śerowanie larwy trwa dwa lata na krzewach starych, chorych i osłabionych przy czym w drugim roku gąsienica Ŝeruje w rdzeniu w części
centralnej gałęzi najczęściej o średnicy kilku centymetrów (Bąkowski, Hołowiński
2004).
Podsumowanie
NaleŜy podkreślić, Ŝe w niniejszym opracowaniu bardzo wybiórczo zaprezentowano rzadkie gatunki motyli większych występujące na Pogórzu Przemyskim.
Z 18 rodzin wybrano te najbardziej charakterystyczne, a zarazem niezwykle cenne
dla tego jakŜe bardzo zróŜnicowanego przyrodniczo terenu. Przede wszystkim
ujęto więc taksony związane róŜnymi typami siedlisk. Przedstawiono motyle o
aktywności tak dziennej jak i nocnej. Trzeba tu dodatkowo zaznaczyć, Ŝe poszczególne gatunki (zarówno w stadium larwy jak teŜ imago) preferują swoją aktywność
często o konkretnej porze dnia czy teŜ nocy. Z punktu widzenia terminu pojawu
wskazano motyle wczesnowiosenne (Archiearis notha Hbn., Odontosia sieversi
Men.), letnie, jesienne (Xanthia aurago D.&S., Hydraecia petasitis Doubl.) i póź-
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nojesienne (Lemonia dumi L., Acherontia Atropos L.). Opracowanie obejmuje
zarówno taksony naleŜące do populacji osiadłych w Polsce jak i te, które w naszym
kraju rozwijają się w drugim pokoleniu po przylocie z południa Europy (Agrius
convolvuli L.).
Dalszych badań wymaga teŜ rozstrzygnięcie wątpliwości czy takie gatunki
jak E. purpurina, E amethystina są na Pogórzu Przemyskim populacjami osiadłymi, czy teŜ stwierdzone okazy są migrantami z południowych, południowowschodnich krajów sąsiadujących z Polską. Mając na uwadze fakt, Ŝe rośliny
pokarmowe dla larw tych gatunków są na omawianym terenie pospolite, moŜna
mieć nadzieję na zlokalizowanie stałych populacji.
DuŜa róŜnorodność i unikatowość lepidopterofauny Pogórza Przemyskiego
sprawia, Ŝe waŜne stają się pytania o stabilność występujących tu populacji, o zagroŜenia wynikające z działalności człowieka.
Omawiany obszar charakteryzuje brak zakładów przemysłowych. Jednocześnie
jego wybitnie rolniczy charakter (Wójcik 1998) warunkuje istnienie szeregu siedlisk, niekiedy szczególnie cennych przyrodniczo. Takimi terenami są murawy
kserotermiczne, na których stwierdzono rzadkie i bardzo rzadkie gatunki zarówno
Macrolepidoptera jak i Microlepidoptera, a które obecnie w bardzo szybkim tempie zanikają.
NaleŜy podkreślić, Ŝe zbiorowiska nieleśne powstały i trwają głównie na skutek
działalności człowieka. MoŜna tu wskazać zarówno pozytywną jak i negatywną
rolę tej działalności. Ekstensywny wypas bydła prowadzony przez lata a obecnie
zaniechany prawie zupełnie z całą pewnością utrzymywał te zbiorowiska w dobrej
kondycji. RównieŜ inna, mało intensywna działalność rolna pozytywnie wpływała
na stan tych siedlisk.
Nadmiernie intensywne uŜytkowanie – intensywny wypas, pozyskiwanie nowych gruntów pod uprawy, wielokrotne koszenie traw, zalesianie nieuŜytków
(równieŜ terenów prywatnych), nowa zabudowa – zdecydowanie negatywnie oddziaływało na obszary porolne (łąki ugorowe).
Wydaje się jednak, Ŝe wtórna sukcesja i sztuczne zalesianie to obecnie na Pogórzu Przemyskim główna przyczyna gwałtownego zmniejszenia się terenów nieleśnych, a zwłaszcza ciepłolubnych łąk o ekspozycji południowej. W związku z tym
wydaje się zasadne, by juŜ teraz skierować uwagę na potrzebę podjęcia odpowiednich działań w celu zachowania tych cennych siedlisk, a tym samym zapobiec wyginięciu unikatowych w skali kraju gatunków motyli związanych z murawami
kserotermicznymi.

ADAM GÓRNICKI
138
__________________________________________________________________________________________

Literatura
Bąkowski M., Hołowiński M. 2004. Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801), nowy dla fauny Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae). Wiadomości Entomologiczne 23 (1): 39-43. Poznań.
Belin V. 1999. Motyli Ceskie a Slovenske republiky aktywni ve dne. Nakladatelstvi Kabourek. Zlin.
Bielewicz M. 1973. Motyle większe (Macrolepidoptera ) Bieszczadów Zachodnich i Pogórza Przemyskiego. Rocznik muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda, zeszyt nr 7. Bytom.
Buszko J. 1997. Atlas motyli Polski. Cz. II. Prządki, zawisaki, niedźwiedziówki. Grupa IMAGE. Warszawa.
Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1995. Turpress. Toruń.
Buszko J. 2000. Atlas motyli Polski. Cz. III. Falice, wycinki, miernikowce. Grupa IMAGE. Warszawa.
Buszko J., Masłowski J. 1993. Atlas motyli Polski. Cz. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE. Warszawa.
Buszko J., Nowacki J. 2000. The Lepidoptera of Poland. a distributional checklist. Polskie Towarzystwo Entomologiczne. Poznań-Toruń.
Dąbrowski J. 1998. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. XXVII. Motyle (Lepidoptera), z. 14-15. Ślimakówki
– Limacodidae, kraśniki – Zygaenidae. PTE. Toruń.
Janicki R. Monografia przyrodniczo-historyczna Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. ZPK Przemyśl.
Nowacki J. & Wąsala R. 2001. Calyptra thalictri (Brokhausen) (Lepidoptera: Noctuidae), a new species for the
Polish fauna.Polskie Pismo Entomologiczne Vol. 70: 267-269. Gdynia.
Nowacki J., Hołowiński M., Pałka K. 2001. Athetis lepione (Moschler) (Lepidoptera: Noctuidae), a noctuid moth
New to the Polish fauna. Polskie Pismo Entomologiczne Vol.70: 271-275.Gdynia.
Nowacki J. 1998. The noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. Bratislawa.
Piórecki J. 1994. Walory przyrodnicze Turnickiego Parku Narodowego. Arboretum Bolestraszyce. z. 2, s. 79-93.
Przemyskie Krajobrazy. 1998. Informator. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przemyśl.
Sielezniew M., Stankiewicz A.M, Górnicki A. 2006. Modraszek Rebela „Maculinea rebeli” w Przemyślu. Ekologia
i perspektywy ochrony populacji. Rocznik Przemyski, t. XLII, z. 5. Nauki Przyrodnicze. Przemyśl, s. 7388.
Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata roślinna Polski. PWN. Warszawa.
Witkowska-Wawer L. 1994. Szata roślinna projektowanego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim. Rocznik
Przemyski, t. 29/30, z. 6. Przemyśl, s. 461-480.
Wład P. 1996. Województwo Przemyskie – Zarys geograficzny. TPN. Przemyśl.
Wójcik Z.1998. Zbiorowiska segetalne Pogórza Przemyskiego. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica. Annales 5.
Instytut Botaniki, PAN, Kraków.

RARE SPECIES OF LARGER BUTTERFLIES (MACROLEPIDOPTERA)
IN THE PRZEMYŚL FOOTHILLS REGION
(Summary)
Przemyśl Foothills is an area of remarkable natural interest. The paper presents selected, rare species
of larger butterflies (Macrolepidoptera) found in the Przemyśl foothills region.
The 1990-2008 research into region’s lepidopteran fauna revealed a number of rare and very rare species.
Using a variety of biological and ecological criteria, the taxa are comprehensively described in the enclosed
research list. The rare species worthy of special interest are those found in xerothermic grasslands (Maculinea
rebeli, Zygaena brizae, Eublemma purpurina, Eucarta amethystina, Calyptra thalictri), woodland habitats
(Callimorpha quadripunctaria, Hydraecia petasitis, Euchalcia modestoides) and shrub clusters (Eriogaster
catax).
Translated by Jakub Cholewka

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 5, NAUKI PRZYRODNICZE
WŁADYSŁAW KRAUS, DANUTA KRAUS (Kraków)

ZAPISKI DO HISTORII RUCHU OCHRONY PRZYRODY NA ZIEMIACH POLSKICH
I. O POJĘCIU POMNIK PRZYRODY W XIX I NA POCZĄTKU XX W.
(B)
W części A omówiono – w zakresie związanym z historią ochrony przyrody –
postacie Jana Jakuba Rousseau, Jana Wolfganga Goethego, Aleksandra Humboldta, Adama Mickiewicza, Richarda Otto Spaziera i (po części) Wincentego Pola1.
Nie zdefiniowano jednakŜe pojęcia „ziemie polskie”, chociaŜ od tego zaleŜy dobór
materiału. Są z tym pewne trudności. Jedno z rozwiązań obejmuje powierzchnię
i liczbę ludności ziem utraconych podczas trzech rozbiorów państwa „obojga narodów” w latach 1772, 1793 i 1795. Utracono wówczas około 730 tys. km2 i ponad
13 mln ludności w liczbach 1795 roku (przyjmując, Ŝe ludność zabrana w I rozbiorze wzrosła tylko o 20%). Blisko ⅔ obszaru zajęła Rosja, pozostałą w zbliŜonych
częściach Prusy i Austria2. Inne były proporcje utraconej ludności: Rosja i Austria
podzieliły się nią po równo, a Prusy zabrały jej ponad 20%3. „Trójkąt” cesarzowej
Rosji, cesarza rzymsko-niemieckiego Austrii i króla Prus mieścił się na rzece Bugu
(jak dzisiaj, na granicy Białorusi). Od tego miejsca granica między zaborami: rosyjskim i pruskim biegła granicą Wielkiego Księstwa Litewskiego (ogólnie na
północ do Niemna w okolicach Grodna i tą rzeką do Bałtyku, w dolnym biegu na
północ od rzeki, pozostawiając Taurogi i Połągę po stronie rosyjskiej), pruskim i
austriackim – rzekami Bug i Wisła z Pilicą i Przemszą (pozostawiając Prusom
Warszawę z najbliŜszą okolicą), austriackim i rosyjskim – Bugiem do rejonu Sokala, skąd na wprost do Zbrucza, którym do Dniestru w rejonie Chocimia. Tak
więc w obecnej Polsce znalazł się w rzeczywistości tylko skrawek pierwotnego
zaboru rosyjskiego (część Puszczy Białowieskiej).
1

W. Kraus, D. Kraus, Zapiski do historii ruchu ochrony przyrody na ziemiach polskich. I. O
pojęciu pomnik przyrody w XIX i na początku XX wieku (A). „Rocz. Przemyski”, 43(5)(2007),
s. 77-131.
2
W. Czapliński, [List of textual commentaries on the maps] Tables 28-29 I: Poland during the
partitions, s. 18, w: W. Czapliński, T. Ładogórski (eds.), The historical atlas of Poland. PPWK Warszawa-Wrocław 1986.
3
Por. A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918. Wyd. Literackie, Kraków, wyd. 2 (2005), s. 19.
Korzystający z tych samych danych wyjściowych autor nie uwzględnia przyrostu liczby ludności.
Inne, wyŜsze dane są zawarte w: J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (2005), s. 9; nie podano jednak ich źródła. Obaj autorzy nie podają wśród źródeł M. Kukiela,
Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921 (Spotkania, wyd. 4), stąd odwołania do tej pracy.
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Początki obecne zawdzięcza Polska wojnom Napoleona i Księstwu Warszawskiemu4 (po pokoju w TylŜy liczyło 103 tysiące km2 i 2,6 mln ludności, po Schönbrunn – juŜ 156 tys. km2 i 4,3 mln mieszkańców5); jego władcą był ustalony
w ustawie przed III rozbiorem król saski Fryderyk August6. Na jego powstanie
musiał się zgodzić król pruski tracąc – za cenę przetrwania – około ⅓ państwa,
utworzonego wcześniej w prawie połowie na rozebranym terytorium Polski7. Księstwo istniało formalnie do 3 V 1815, od 1813 okupowały je wojska rosyjskie. Decydującą rolę w odbudowie mogły pełnić ziemie pierwotnego zaboru rosyjskiego,
„czterokrotnie rozleglejsze od Księstwa, dwukrotnie przekraczające je masą ludności”, tzw. ziemie zabrane lub litewsko-ruskie8. Stąd wzięło się jak moŜna sądzić
przekonanie, Ŝe „Polskę” stanowi obszar złączony później unią personalną
z Cesarstwem Rosyjskim. „Trwałą” (do I wojny światowej) korektą było wydzielenie i włączenie do ziem zaboru rosyjskiego obwodu białostockiego (z granicą
od Niemna w okolicy Grodna na zachód, do Biebrzy, nią i kolejno Narwią do jej
łuku na wschód, skąd najbliŜej do rzeki Nurzec i nią do Bugu, którym juŜ dalej na
południowy wschód)9.
W 1815 r. nastąpił rozbiór Księstwa; wykrojono zeń Królestwo Polskie (124
tys. km2 i 3,3 mln ludności), Wielkie Księstwo Poznańskie (29 tys. km2 i 0,8 mln)
i tzw. Rzeczpospolitą Krakowską (poniŜej 1,2 tys. km2 i 0,1 mln), przyłączoną po
1846 do Galicji oraz korekt granicznych (m.in. na rzecz Prus)10. Początkowo gubernie zaboru rosyjskiego „polskie”: wileńską, grodzieńską z obwodem białostockim, mińską, wołyńską i podolską oraz „rosyjskie”: witebską, mohylewską i kijowską obejmował okręg szkolny Uniwersytetu w Wilnie, którym w latach 1803-1823
zarządzał Adam Czartoryski11. Gubernie „polskie” oddano w zarząd księcia Konstantego; nie zrobiono tego jednak formalnie w konstytucji Królestwa i po śmierci
Aleksandra I traktowano je jak gubernie rosyjskie12. Po powstaniu 1830 zamknięto
Uniwersytet w Wilnie i Liceum w Krzemieńcu, w zamian tworząc Uniwersytet
św. Włodzimierza w Kijowie (Kukiel pisze, Ŝe z Krzemieńca przeniesiono do niego bibliotekę)13. Stopniowo wcielano Królestwo Polskie, stanowiące odrębny byt
4

Por. „Bądź co bądź traktaty rozbiorowe 1795 i 1797 roku były przekreślone, z czynnym w tym
udziałem Rosji a biernym udziałem Prus. Było choć bez nazwy Polski, państwo polskie, które tej
nazwy nigdy się nie wyrzekło”. M. Kukiel, loco cit.3, s. 120; podobnie s. 163.
5
W. Czapliński, loco cit.2, Table 33 I, II: Duchy of Warsaw (1807-1815), s. 20-21; M. Kukiel, loco
4
cit. , s. 113, i 127.
6
M. Kukiel, loco cit.3, s. 112; wnuk Augusta III wskazany jako następca Stanisława Augusta
w ustawie rządowej 3 maja.
7
M. Kukiel, loco cit.3, s. 53, 96, 111-113.
8
M. Kukiel, loco cit.3, s. 143.
9
Por. W. Czapliński, T. Ładogórski (eds.), loco cit.2, mapy: 32 I, 33 I, 34 I, 35 I, 36, 38 I, 39 I i III,
42 I-II, 43 I.
10
W. Czapliński, loco cit.2, Table 34 I: The Kingdom of Poland during the November Insurection,
s. 21-22; M. Kukiel, loco cit.3, s. 169, 204 i 206-207.
11
M. Kukiel, loco cit.3, s. 91 i 193.
12
M. Kukiel, loco cit.3, s. 197-198, 203-204.
13
M. Kukiel, loco cit.3, s. 260 i 309.
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polityczny (jego konstytucji nie respektowano, często nieformalnie zwano je „priwiślinskim krajem”) do cesarstwa rosyjskiego14. Po stłumieniu powstania styczniowego w 1864 zintensyfikowano ten proces; w końcowym efekcie zaczęto utoŜsamiać Królestwo Polskie powstałe w 1815 na ziemiach zaborów pruskiego i austriackiego z zaborem rosyjskim15. Mówiono np. o trójkącie trzech cesarzy (w okolicy Mysłowic), co miało rację bytu dopiero upływie wieku od pierwszego rozbioru
Polski.
W przededniu pierwszej wojny na byłych terenach polskich mieszkało według
oficjalnej statystyki prawie 52 milionów ludzi16. W okresie międzywojennym
orientacyjnie na zachód od linii Połock n/Drwiną – Chocim n/Dniestrem częściowo
odtworzono „ziemie zabrane”17. Polska objęła wówczas obszar 388,6 tys. km2,
w tym niemal w całości pierwotne zabory austriacki i pruski18. Prawnie czyniono to
co najmniej aŜ po rok 192419. Stopniowo powstało na obszarze „ziem zabranych”
szereg niepodległych państw. Po ostatniej wojnie światowej Polska objęła tylko
fragment „ziem zabranych”, przyłączony po pokoju w TylŜy do Białegostoku. Innymi słowy: obecnie niemal cała Polska znajduje się na terenie pierwotnych zaborów niemieckiego i austriackiego (i innych ziem polskich); pominięto tereny Litwy
i Rusi (zaboru rosyjskiego) oraz Galicji na wschód od wersji tzw. linii Curzona,
gdzie pojęcie „zabytek przyrody” przywołano w języku polskim20.
Istnieli niewątpliwie ci sami zaborcy, zarządzali jednak w róŜnym czasie po
1770, róŜnymi terenami dawnej Polski. Zmieniały się one zasadniczo co najmniej
siedmiokrotnie (licząc tylko za dwukrotne zmiany po obu ostatnich wojnach światowych). Pierwotny zabór rosyjski leŜał w całości na wschód od obszaru nazywanego „zaborem rosyjskim” gdy tworzono odrodzoną Polskę. Rozumieli to dobrze
14

M. Kukiel, loco cit.3, s. 261.
Por. W. SuraŜska, Pogoda dla polskich liberałów. „Rzeczpospolita” 10 (57833) (2001), s. A8.
16
Por. Anonim, Powierzchnia i ludność ogólna Królestwa Polskiego. „Rocz. PTK” 7 (1913),
s. 209-224; dane, ibid., s. 210.
17
Linię opisano w: Umowa o preliminaryjnym pokoju i rozejmie między Rzecząpospolitą Polską
z jednej a Rosyjską Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad z drugiej
strony podpisana w Rydze w dniu 12 października 1920 roku, „Dz.U. RP” 1921, Nr 28 (25 III 1921),
poz. 161, s. 332-334 oraz Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia
18 marca 1921 roku, „Dz.U. RP” 1921, Nr 49 (18 VI 1921), poz. 300, s. 815-819. „Obie układające
się strony […] uznają niepodległość Ukrainy i Białorusi oraz zgadzają się i postanawiają, Ŝe wschodnią granicę Polski, a więc granicę między Polską z jednej”: „a Ukrainą i Białorusią” w pierwszym
z aktów [s. 322-323], „a Rosją, Białorusią i Ukrainą” – w drugim [s. 815] „z drugiej strony stanowi [ta]
linia”.
18
E. Romer, Historyczny rozwój Polski z mapami miast na prawie niemieckim (k. 12): „wschodnia
granica Polski współczesnej, pozbawiona jak i zachodnia wszelkiej kontroli fizjograficznej, a w dodatku zupełnie nowa, nie wydaje mi się dziełem przypadku. CzyŜ bowiem moŜe być przypadkiem, Ŝe trzy
linje: linja graniczna II rozbioru Polski z r. 1792, linja najbardziej ustalonego frontu bojowego 19161918, jakoteŜ dzisiejsza granica polityczna między Polską a Rosją przebiegają w jednej wąskiej
wspólnej strefie granicznej?” Rękopis UJ, sygn. 10158 IV.
19
Por. Anonim, Publikacja Amerykańska o projektowanych Parkach Natury na pograniczu Polsko-Czeskosłowackiem. „Ochrona Przyrody” 5 (1925), s. 78-80.
20
Por. W. Czapliński, T. Ładogórski (eds.), loco cit.2, mapy: 44-45 I, 46 I, 48, 52-54.
15
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ówcześni Polacy21, m.in. we Lwowie „Sylwan” drukował w końcu XIX w. warunki
przedpłat dla ziem dawnej Rzeczypospolitej („Galicya; W. Ks. Poznańskie i Ces.
Niemieckie; Król. Polskie i całe Ces. Rosyjskie”)22. Eugeniusz Romer (studiujący
współcześnie z Marianem Raciborskim w Uniwersytecie Jagiellońskim), publikując sięgający 1891 spis prac odnoszących się do „fizyografii ziem polskich” zakreślił zasięg tego wykazu23: „przedewszystkiem muszę zaznaczyć, Ŝe w tym wypadku co do rozpraw szczegółowych trzymałem się ściśle granic wytkniętych przez
Dniepr-Dźwinę, Odrę i Karpaty”. Potem spis „uściślił” „według współczesnego
podziału politycznego”24. WyróŜnił ziemie polskie: I. w Rosyi: Królestwo Polskie;
Gubernie północno-zachodnie, Gubernie południowo-wschodnie. II. w Niemczech:
Bałtyckie kraje niemieckie, Branderburgia, Pomorze, Prusy zachodnie, Prusy
wschodnie, W. Ks. Poznańskie, Śląsk. III. w Austro-Węgrzech: Bukowina, Galicya (wschodnia i zachodnia), Śląsk austryacki, Węgry północne (Słowacja, naleŜąca wtedy do Węgier). NajdłuŜej (bez mała półtora wieku) znajdowała się pod władzą zaborcy m.in. Galicja25.
Romer przyjmował zatem optykę Pola26, jednak starał się to wiązać z bardziej
długookresowymi trendami27. Sumując dziesięcioletnią działalność Romer podał
statystykę zebranego materiału (trzech zaborów i Królestwa Polskiego dotyczyło
8356 spośród 11433 tytułów)28: „obszary zaboru pruskiego i austryackiego naleŜałoby uwaŜać za równorzędnie zbadane. […] braki w badaniu i poznaniu przyrody ziem Królestwa Polskiego, a zwłaszcza t. zw. krajów zabranych, występują
bardzo wybitnie, działają wprost przygnębiająco”. MoŜna zatem wnioskować, Ŝe
określenie „ziemie polskie” było i jest niejednoznaczne oraz zmienia się z czasem.
Z innej strony zauwaŜono, Ŝe przedstawiony opis ma swe źródło w latach wcześniejszych (a więc przedrozbiorowych) i w czasie XIX w. (porozbiorowym) stopniowo rodziły się i/lub zyskiwały na znaczeniu róŜne poglądy. O powszechnym
21

Por. m.in. E. Romer, Próba statystyki literatury fizyograficznej ziem polskich za lata 1891-1905.
„Kosmos” 33 (1908), s. 77-83; idem., Geograficzne połoŜenie ziem polskich, s. 1-8; M. Raciborski,
Rozmieszczenie i granice drzew oraz waŜniejszych krzewów i roślin na ziemiach polskich, s. 349-355;
idem., Mapa geobotaniczna ziem polskich, s. 356-359; trzy ostatnie w: Encyklopedia Polska. T. I.
Geografia fizyczna ziem polskich i charakterystyka ludności. AU, Kraków 1912.
22
Por. „Sylwan” 28 (1910), druga strona okładki.
23
E. Romer, Spis prac odnoszących się do fizyografii ziem polskich za rok 1896. „Kosmos” 23
(1898), s. 560-624. Cytat, ibid., s. 560.
24
E. Romer, Indeks dziesięciolecia (1891-1900) bibliografii fizyograficynej ziem polskich, ze spisem autorów i nazw uporządkowanych geograficznie. „Kosmos” 27 (1902), s. 456-507. Cytat: tytuły
działów, ibid., s. 491-507.
25
Por. A. Chwalba, ibid.3, s. 595. Podawane znane dane są niekiedy mylące, wymagają np. załoŜenia, Ŝe obecność Nikołaja Nowosilcowa w Krakowie, jako delegata „opiekuńczego dworu”, nie
stanowiła naruszenia suwerenności miasta.
26
Por. W. Pol, Na wyspie, Na Beskidzie, Z niskiego i szerokiego Beskidu, s 85-167. w: Idem, Seria 2, Dzieła prozą, t. II, Północny wschód Europy, cz. III, Obrazy z Ŝycia i natury. Lwów 1876.
27
Por. E. Romer, loco cit.18.
28
E. Romer, loco cit.21, s. 79.
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w dalszym ciągu podejściu do obecności przyrody we wcześniejszych dziełach literackich pisała
Janina Garycka29:
„Aby ocenić całą wartość opisu przyrody naszego baroku, musimy podejść nie od strony
naszej epoki, bogatszej o 300 lat rozwoju kultury i sztuki, ale od strony spadku po renesansie
i po staroŜytnych. Wtedy dopiero zgubi się nam z oczu owa nieporadność pióra naszych pradziadów. […] Dziś, gdy nam przyjdzie omawiać ten problem u kogoś ze współczesnych, zakładamy z góry postawę estetyczną i dopiero w jej łonie rozpatrujemy subtelności takiego czy
innego nastawienia twórcy. Barok nie jest jeszcze bogaty, natrafiamy tu na parę zasadniczych
postaw, przy czym estetyczna nie jest bazą, lecz jest jedną z nich. […] Mówiliśmy […]
o wspaniałych osiągnięciach romantyków, przy których nasz pejzaŜ baroku wygląda jak
skromny kopciuszek. Teraz, po zapoznaniu się z kuchnią poetycką poetów 17 w. spostrzegamy, Ŝe nasz kopciuszek ma twarz urodziwą a popiół, który go okrywa, to niewiedza i niechęć
całych pokoleń historyków literatury. Co więcej, juŜ na tym małym odcinku badań opisu przyrody, uderza nas silne podobieństwo do świetnej scenerii natury romantycznej”30.

Polacy gotując się po „wielkiej wojnie” do odtworzenia państwa musieli
wpierw odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany terytorium są w stanie przyjąć (nie
wiedzieli, Ŝe praktycznie to samo pokolenie musi to zrobić jeszcze raz).
Wyjątkowo wcześnie (1812), w porównaniu z innymi krajami, wprowadzono
na terenie dawnej Polski ideę „baczenia na odznaczające się olbrzymy drzewne” do
zadań instytucji lub oficjalnie powołanych gremiów w zaborze rosyjskim (w okręgu szkolnym Uniwersytetu w Wilnie) i w zaborze austriackim (Galicji), gdzie opublikowano wykaz „nadzwyczaj starych oraz rzadkich drzew” (1866). W zaborze
pruskim (Pomorze) podobne działania podjął pod sam koniec XIX w. Hugo Conwentz, definiując i skutecznie wprowadzając do urzędowego uŜycia pojęcie (niem.
der Begriff) „zabytek przyrody” (niem. der Naturdenkmal), tłumaczone takŜe jako
„osobliwość przyrody” lub „pomnik przyrody”, co rozpoczęło nowy okres w działaniach na rzecz ochrony środowiska w pozostałych dzielnicach. Na terenie dzielnicy pruskiej zajęto się wcześniej „przedmiotami piękności” jakimi miały być stare
drzewa. Niektóre z tych działań i osób opisano w dalszej części artykułu.
Estetyka jako motyw działań ochronnych
Treść idei „fizjonomii wegetacji” rozwinął Humboldt najbardziej w Ansichten
der Natur z 1849 31:
„trzeba uwaŜać tylko na to, co mnogością swoją właściwe piętno zewnętrznemu wejrzeniu
okolicy nadaje. [...] Lecz systematyk w botanice rozdziela mnóstwo roślin na grupy, czego
29
J. Garycka, Technika opisu przyrody u polskich poetów barokowych”, ss. 198. Archiwum UJ,
sygn. WHm 197. „Spraw. czynn. pos. PAU” 50 (2) (1949), s. 49-51 drukują streszczenie pracy, której
dwa rozdziały przedstawiono na posiedzeniu Komisji historii literatury polskiej (przewodniczył
St. Pigoń, 25 II 1949). Archiwum PAU i PAN w Krakowie przechowuje akta tej komisji, sygn. PAUWI-194, s. 172-173. W IV Oddziale Archiwum Państwowego w Krakowie (ul. Orzeszkowej 7),
w zespole „Piwnica pod Baranami” i jej ludzie zachowały się kopie robocze streszczenia i niemal
kompletna wersja wstępna pracy, sygn. tymcz. 45.
30
J. Garycka, Technika opisu przyrody..., sygn. WHm 197; cytat, ibid., s. 2, 130, 197-198.
31
A. Humboldt, Obrazy natury z umiejętnymi objaśnieniami. PrzełoŜył z 3-go poprawionego
i pomnoŜonego wydania A.G. Urbański. Nakładem Maurycego Wolffa, Petersburg 1860, t. 2, s. 18-19.
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w fizjonomice roślinności Ŝadnym sposobem uczynić nie moŜna. Gdzie roślinność masami
pojawia się, tam zarys i rozdzielenie listowia, postać pniów i gałęzi razem spływają. Malarz
(a właściwie mistrz czuły na piękności natury ma tu prawo wyrokować) w głębi krajobrazu
rozróŜnia przylaski sosnowe lub palmowe od lasów bukowych, a nie robi róŜnicy między lasami buczyny i innego drzewa liściowego”.

Warto zwrócić uwagę, Ŝe tłumacz polski wprowadza nazwę „krajobraz” w okresie, gdy w wydawnictwach Towarzystwa Naukowego w Krakowie moŜna spotkać
obok niej mniej udatną: „krajowidok”32. Przypomina to tak opis z Nowej Heloizy
„gęstej zieleni”, która „nie pozwala oku na przeniknięcie do wnętrza”33, jak i cytowany fragment objaśnień Mickiewicza do Zofijówki34, podnoszący konieczność
zachowania proporcji między szczegółem i ogółem w opisach przyrody.
Pogląd Humboldta odbiegał nieco od rozpowszechnionego na początku XIX w.
rozumienia piękna, zauwaŜano juŜ róŜnicę między pięknem przyrody i sztuki:
„otaczające nas twory przyrodzenia, przedstawiaią wszędzie przedmioty piękności,
przedmioty sztuk naśladowczych, przedmioty głębokich rozwaŜań umysłowych”35.
O „pięknie” decydować miała przede wszystkim wielkość obiektu36:
„jednym z istotnych przymiotów pięknośc[i] iest wielkość. […] Wszelkie przedmioty
wielkie, wzniecaią uszanowanie, widok bardzo wysokiego drzewa, obszerney równiny, części
oceanu, sklepienia nieba gwiazdami zasianego zadziwia nas. JeŜeli drzewo jest staroŜytnem, –
ieŜeli równina iest Ŝniwami pokrytą, ieŜeli burza rozwala wały morskie, rośnie podziwienie
nasze; zdaje się wtedy, Ŝe iakaś moralna siła łączy się z wielkością fizyczną dla wstrząśnienia
duszy naszey. Rośnie ta stosownie do przedmiotów ią otaczaiących; dla tego teŜ takie mamy
upodobanie w wielkości zabytków staroŜytnych”.

Inny z ówczesnych autorów opisuje to odczucie podobnie37:
„odwieczne i wyniosłe drzewa, ogromną swą postacią, uŜytkiem i starością, na ludziach
(z rąk natury wychodzących) głębokie czynić musiały wraŜenia; porównywuiąc bowiem
32
Por. A. Gorczyński, O Janie Nepomucenie Głowackim, i o krajo-obrazie w obecnym czasie.
„Rocz. Tow. Nauk. Krak.”, 29(1862), s. 33-48, gdzie uŜyto zamiennie ‘krajobraz’, ‘krajowidok’ i
‘pejzaŜ’. Ponadto, tu równieŜ francuski tłumacz uŜywa ‘paysage’ (A. Humboldt, Tableaux de la nature. Guide et J. Baudry, Paris 1851, t. 2, s. 19) tam, gdzie polski wprowadza juŜ wyraz ‘krajobraz’ (por.
takŜe C.-L. Kwa, Alexander von Humboldt’s Invention of the Natural Landscape. „The European
Legacy”, 10(2) (2005), s. 149-162: „In his writings in French, Humboldt used the word ‘paysage’
a couple of times, in the purely visual meaning the word had acquired at the time, namely, to designate
the land as it could be apprehended from one point of view. But Humboldt used much more often
words like ‘site agreste’, ‘pays’, ‘lieux’, for ensembles we would now call landscapes” (cytat, ibid.,
s. 160).
33
J.J. Rousseau (przekł. E. Rzadkowska), Nowa Heloiza, „Biblioteka Narodowa” ser. 2, nr 136,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1962, s. 269-270.
34
S. Trembecki, Poezje Stanisława Trembeckiego z popiersiem Autora podług rysunku wiedeńskiego. Wydanie trzecie powiększone, z dodaniem objaśnień do Zofijówki. Wilno 1822, s. 379-380 i 406.
35
J. Łęski, Rozprawa o piękności w sztukach szczególniey w malarstwie (czytana 15 X 1816).
„Rocz. Tow. Nauk. z Uniw. Krak. połączonego”, 1 (1817), s. 259-319. Cytat, ibid., s. 264.
36
J. Łęski, loco cit.35, s. 265-266.
37
S. Wodzicki, O wpływie oświaty ludów na ogrody, a nawzaiem o wpływie ogrodów na obyczaie
i szczęście domowe (czytana 15 VI 1817). „Rocz. Tow. Nauk. z Uniw. Krak. połączonego”, 3 (1818),
s. 68-91. Cytat, ibid., s. 70-71.
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człowiek słabość swoią z ich wzrostem, krótkość Ŝycia swego z sędziwością tych leśnych olbrzymów, tuląc się przed spieką pod ich cienie, przenikał się wtedy ku nim wdzięcznością
i uszanowaniem; a ztąd powstały u Greków, Rzymian, Gallów, Germanów, poświęcone gaie,
równie iak cześć odrębnych drzew, którą widziemy dotąd dla Baoab wzdłuŜ brzegów Gwinei
i Senegalu. Pełno było takowych poświęconych Dębów przed nawróceniem Mieczysława,
a w kilkaset lat potym, pokazywano ieszcze w Warmii pod miasteczkiem Heiligenbeul38 Dąb
ogromny, do którego pruskie i litewskie pogaństwo naboŜnie wędrowało. Takowe za świadectwem Cezara, w Galii poświęcone były Dąbrowy, w których druidowie złotemi noŜami
w uroczystościach urzynali Jemiołę”.

Wzmiankę o takiej jemiole mamy równieŜ ponad wiek później u Hryniewieckiego39. Gdy oba cytowane teksty powstawały (1815, 1818) było dostępne
dopiero pierwsze wydanie Ansichten der Natur Humboldta40. MoŜna sądzić, Ŝe
pisząc tę pracę oddał w pewnym stopniu panujące ówcześnie poglądy. Było to
przed cyklami wykładów o kosmografii w ParyŜu, a później w Berlinie na przełomie lat 1827/1828. Atmosferę wykładów tak opisywał biograf Humboldta
Klencke41:
„Lubo zwykły do wykładów w języku francuzkiem, tym razem Humboldt po niemiecku
opowiadał licznym słuchaczom obfite wyniki poszukiwań swoich o fizycznej przyrodzie kuli
ziemskiej. [...] Prelekcje Humboldt’a miały na celu rozbudzenie w publiczności zamiłowania
do nauk przyrodniczych i zarazem prostowanie pewnych zastarzałych błędów naukowych; dla
tego przed odczytami w Berlinie miewał juŜ po francusku takie same prelekcye w ParyŜu
[„gdzie do tego czasu głównie przebywał”]. Właściwie nie były to odczyty lecz opowiadania;
Humboldt nie potrzebował piśmiennie przygotowywać swych prelekcyi; mówił z pamięci,
jakby improwizował, a jego słowa proste i nieprzygotowane, tak Ŝywo zajmowały publiczność, Ŝe jego liczni słuchacze albo podczas prelekcyi, lub teŜ zaraz po prelekcyi opisywali je
i ogłaszali drukiem”.

JeŜeli taki był cel, trudno oczekiwać by prelegent zbyt daleko wykraczał poza
pogląd przyjęty przez większość słuchaczy. Drukowaną wersję zaczął opracowywać po niemal dwudziestu latach („Dopiero w r. 1843 Humboldt zabrał się do pisania tego o czem niegdyś opowiadał na prelekcjach publicznych; praca ta często
przerywana, zajmowała go przez lat kilkanaście, i zupełnie ukończoną została na
krótko przed jego śmiercią. Było to ostatnie wielkie dzieło znakomitego przyrodnika”.) i wydawać w postaci Kosmosu, niemal jednocześnie wydano powołane trzecie wydanie Ansichten der Natur.
Całego cyklu wykładów wysłuchał Karol Libelt (1807-1875, późniejszy filozof
i wieloletni poseł do pruskiego parlamentu). W 1829 w imieniu młodzieŜy polskiej
witał w Berlinie Adama Mickiewicza, a rok później uzyskał doktorat Uniwersytetu
38
Właśc. Heiligenbeil, Święta Siekierka, na północ od Braniewa, obecnie Mamonowo w obw.
Kaliningradzkim.
39
B. Hryniewiecki, U źródeł umiłowania i ochrony polskiej przyrody. Pan Tadeusz w oczach botaników. „Ochrona Przyrody” 18 (1948), s. 11-12.
40
A. Humboldt, Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen Erläuterungen. Cotta’scher Verlag,
Stuttgart 1808, t. 2.
41
E. Sulicki Aleksander Humboldt. śyciorys podług Klencke’go, oprac. E. Sulicki, Wyd. „Bluszczu”, Warszawa 1876, t. 2, s. 32-33; t. 3, s. 5-6.
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Berlińskiego z filozofii (egzaminował Hegel)42. Podobnie jak Pol uczestniczył
w powstaniu listopadowym, dosłuŜył się stopnia oficera artylerii i został odznaczony Virtuti militari43. Uczęszczając na wykłady Humboldta nie był osobą nieprzygotowaną, słuchał równolegle dwu cykli wykładów Carla Rittera, a jego notatki
zachowały się w rękopisie; w całości z wykładów Rittera i w znacznej części (~⅔)
– Humboldta44. Nie wydał ich lecz korzystał z nich z pewnością we własnych pracach, powołując się często na Humboldta, nawet przytaczając odpowiednie fragmenty jego dzieł. Nie zrobił tego jednak w miejscach, gdzie pozornie wpływ Humboldta zdawał się być wyraźny. Pisał na przykład o wraŜeniu powagi w stworzonej
teorii Estetyki45:
„w królestwie roślin u drzew, zastępuje ją forma zewnętrzna – wyniosłość rozmiarów. JeŜeli się po nich znamiona starości obrzucą, wraca wraŜenie powagi. Nie ma jej roślina bez pnia
i konarów, ani ta, której Ŝywot w jednym roku przechodzi wszystkie pory wieku. Lecz kiedy
staniesz przed tysiącletnim dębem, wokół którego tyle pokoleń ludzkich powstało i pomarło,
który przetrwał burze ziemi i dziejów, mimowolnie na jego widok uszanowanie cię ogarnia.
I cała postać drzewa nosi na sobie sędziwej powagi charakter. Pień gruby, Ŝe go kilkoro ludzi
ramionami nie obejmie; kora głęboko poorana, rdzeń środkiem wypruchniały, mech po nim
jak broda porasta; konary grube, ogromne, sękate, ale krótkie, i niewiele ich, bo słabsze snać
burza strzaskała; liść jeszcze zielony, świeŜy, co rok koroną je obrzuca, i dziwne sprawia przeciwieństwo tej corocznej, świeŜej wiosennej sukni, i tego rozsiadłego tysiącletniego szkieletu.
Posępno-powaŜne jest wraŜenie lasu dziewiczego, jakie jeszcze Ameryka przedstawia. Są to
odwieczne nieprzebyte bory, najrozmaitszego drzewa, które najbujniejsza wegetacja do olbrzymiej wysokości i grubości rozsadziła”.

Skoro u nas takich borów juŜ prawie nie ma, zatem wśród drzew waŜnych
z estetycznego punktu widzenia prym miały wieść „tysiącletnie” dęby, bowiem
„piękno natury niczem innem nie jest, jak pięknem przedstawiania się rozlicznych
właściwości przyrodzonych tworów”46, a w tym „drzew samych, czyli najwznioślejszego ornamentu ziemi, punktu kulminacyjnego całej wegetacji”47. W analizach
Libelta nie ma odwołań do wspominanych przez Humboldta w Kosmosie „wypadków historycznych”48, w tym kontekście powołuje się Libelt przede wszystkim na
Ideen...49. Przemawiałoby to za zdaniem, Ŝe obaj przejęli w tym zakresie część
poglądów swoich współczesnych.
42

Z. Grot, śycie i działalność Karola Libelta (1807-1875). PWN, Warszawa-Poznań 1977, s. 13-18.
Z. Grot, ibid.42, s. 23-27.
44
A. Jabłrzykowska, J. Zathey, Z. Łagodowa, J. Tyszkowska, Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, nr 6001-7000, cz. II. nr 6501-7000, Nakł. UJ, Kraków 1963, s. 102-103. Rękopis 6623.
Notatki Karola Libelta z wykładów na Uniwersytecie Berlińskim. Weltphysik von Alexander Humboldt 1828, s. 141-434 [brak początku], Geographie von Alt-Grechenland und Italien nach […] vorlesungen Pf. C. Ritter, s. 1-110. Rękopis 6624. Allgemeine Geographie nach den Vorlesungen Pf.
C. Ritter (Winter semester 1827/28), s. 1-10x.
45
K. Libelt, Estetyka czyli umnictwo piękna. Nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, Petersburg
i Mohylew 1854, t. 2 (cz. 1 i cz. 2). Cytat, ibid., cz. 2, s. 312-314.
46
K. Libelt, loco cit.45, t. 2, cz. 1, s. 23.
47
K. Libelt, loco cit. 45, t. 2, cz. 1, s. 145.
48
A. Humboldt, Kosmos. Rys fizycznego opisu świata. Przeł. H. Skrzyński, Warszawa 1851, t. 2, s. 33.
49
K. Libelt, loco cit. 45, t. 2, cz. 1, s. 126: „Humboldt zaś w przypisach do rozprawy o fizjognomii
43
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Wraz z kolejnymi wystąpieniami Humboldta pojawiać się zaczyna istotna
zmiana w podejściu do natury, chociaŜ nadal uwaŜano pisanie o „naturze” mogącej
się obejść bez pomocy „sztuki” za ciemne miejsca poetów romantycznych, a „się
przecieŜ pomiędzy najbystrzejszymi nawet romantykami nieznajdzie, a przynajmniej dotąd się nie znalazł, coby nam ciemne miejsca... objaśnił i wyłoŜył sposobem
do powszechniejszego rozumienia zbliŜonym”50. „Pobudką do uwzględnienia równieŜ piękna przyrody w estetyce” miały być prace niemieckiego estetyka Fryderyka
Theodora Vischera. Na nim – jak twierdzi Z. Kaczmarek – miał się wzorować Libelt „w kreśleniu piękna u roślin”, a zwłaszcza drzew51. Z drugiej strony, Libelt
„nie przejmuje ani jego [Vischera] załoŜeń filozoficznych, ani układu zjawisk
piękna natury”, a „oryginalność estetyka naszego polega tutaj na tem, Ŝe bogaty
i róŜnorodny materiał ujął w ramy nowego, ciekawego”52. Z Polem łączy go znajomość poglądów estetycznych Jean Paul’a. Podobnie jak Polowi, nie dane mu
było rozwijać swego systemu ze względu na niemoŜność podjęcia kariery akademickiej z powodów politycznych.
Jeszcze dalej w takich analizach poszedł Heinrich Rudolf von Salisch (z wykształcenia leśnik, właściciel lasów w Postolinie w okolicach Krotoszyna), poddając w Forstästhetik53 analizie wartość estetyczną waŜniejszych gatunków drzew.
Według streszczenia jego wywodów, spisanego przez Ignacego Szczerbowskiego54, który go poznał osobiście i zwiedził jego lasy, na pierwszym miejscu postawił Salisch takŜe dąb: „kaŜdy osobnik kształtuje się, poza ogólnymi prawami właściwemi jego gatunkowi – wedle praw i upodobań własnych, wykazując największą niezaleŜność i rozmaitość budowy i kształtów. Wskutek tej niezawisłości
i lekcewaŜenia wszelkich stałych wzorów i szablonów, uchodzić moŜe między
drzewami za typ indywidualisty, a we wszystkich [jego] własnościach objawią się
niezwykła zdolność dostosowania się do warunków otoczenia, chęć panowania
i oryginalność”55. Popadł niestety Salisch w typowe dla wielu autorów niemiecroślin, z której najwięcej dat botanicznych czerpaliśmy i dokąd dla tego czytelnika po dowody odsyłamy”.
50
T.S. [Teodozy Sierociński], O nowem wydaniu poezij Adama Mickiewicza z przedmową napisaną przez samego poetę w Petersburgu 1828 roku, nakładem autora, drukiem Karola Kraya 1829 roku.
„Dziennik Warszawski” 15(46/marzec) (1829), s. 228-246; cytat, ibid., s. 232-233 (por. Do Doktora
S[iemaszki przedsiębiorącego podróŜ naukową w przedmiocie historii naturalnej], w: Poezje Adama
Mickiewicza. Tom 1-2. Wyd. nowe pomnoŜone. Petersburg 1829).
51
Z. Kaczmarek, Źródła poglądów estetycznych Libelta. „Prace polonistyczne studentów Uniw.
Poznańskiego”, nr 3, Poznań 1930; zwłaszcza rozdz. IV, Piękno natury, s. 152-164. Autor powołuje
się tu na: F.T. Vischer, Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen. Zum Gebrauch für Vorlesungen, za.
1846-1858, chociaŜ obie części tomu 2 Estetyki Libelta ukazały się w 185445.
52
Z. Kaczmarek, loco cit.51, s. 163-164.
53
H.R. Salisch, Forstästhetik. J. Springer, Berlin – 1886 – I wyd., 1902 – II wyd., 1911 – III wyd.
Przy pisaniu tego tekstu nie udało się dotrzeć do Ŝadnego egzemplarza tej pracy, stąd korzystano z
dostępnych omówień.
54
I. Szczerbowski, Gospodarstwo leśne a estetyka. „Sylwan”, 21 (1903), s. 162-169, 194-199,
228-239.
55
I. Szczerbowski, loco cit.54, s. 235-236.
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kich tego okresu nacjonalistyczne, czy nawet szowinistyczne tony56. Jak pisze
Szczerbowski: „nic więc dziwnego, Ŝe wobec powszechnie znanej dobroci drewna, siły i wytrzymałości na wichry i burze, długowieczności i innych zalet, stał się
dąb symbolem potęgi i zyskał miano króla drzew. Te tytuły i hołdy oddają mu
wszystkie narody europejskie, legendy i baśnie wszystkich ludów mówią o dębie,
jako o drzewie rodzimem i znanem w kaŜdej literaturze”. Natomiast Salisch (nie
zdając sobie sprawy, Ŝe „daje się unieść szałowi samochwalczemu i naraŜa się na
śmieszność”) twierdził, Ŝe dąb był ze względu na cechy i przymioty, odpowiadające najwięcej „charakterowi niemieckiemu” – odwiecznem drzewem „germańskim, dziedzicznem drzewem naszym”, dającem przywilej hodowania go na
„ziemiach naszych i zrozumienia jego zalet i przymiotów!”57
Jednocześnie z wystąpieniem Salischa pojawia się niewielki tekst wieloletniego
dyrektora szkoły lasowej we Lwowie Henryka Strzeleckiego58. ZauwaŜa on, Ŝe „do
zadania leśnika aby uŜytkować las odpowiednio i tworzyć jak najwięcej płodów
leśnych, przyłącza się drugie: aŜeby „ile moŜności nie spuszczał przy tem z oczu
starania o utrzymanie przyrodzonej piękności lasu”, a skojarzenie obu nie jest takŜe
niemoŜliwe”. Stąd zawołanie: „Szanujmy stare, okazałe drzewa, to powaŜne zabytki dawniejszej świetności lasów naszych”. Zdawano sobie coraz bardziej sprawę,
Ŝe „z dniem kaŜdym ginie majestatyczny widok starych i olbrzymich drzew, niknie
owa ponętna rozmaitość kształtów mieszanych drzewostanów, daremno szukać
odcieni barw i skali tonów, jakich dostarczały róŜnowieczne bory”. W wielu innych
miejscach zgadzano się z poglądami Salischa. Podkreślano przy tym, Ŝe:
„estetyka leśna nie ma stwarzać nowych wzorów dla przyrody i lasu, nie ma tworzyć
sztucznych piękności z czynów i tworów ludzkich, lecz ma na celu przede wszystkiem
zwrócić uwagę na piękności nagromadzone przez przyrodę w lesie pierwotnym, dopomódz
do tego [...], aby pogodzić aspiracje estetyczne z korzyścią i zyskiem, a w końcu jak naprawić błędy i skazy, które ręka ludzka w lesie popełniła59. Las trzeba i moŜna ozdobić
bardzo pięknie, szanując i nie wycinając grup lub pojedynczych drzew o szczególnej wybitnym charakterze” bowiem „przez zachowanie takich staruszków przysporzy się dla lasu
ozdobę, a dla potomków zachowa się typ silnie i zdrowo rozwiniętych pni tych drzew”.
Pojawiała się i przestroga: „tak, jak w drzewostanach, zostawiamy w celu urozmaicenia
ich widoku stare okazałe drzewa, tem bardziej nie wycinajmy ich w miejscach uczęszczanych. Często staruszek taki to dla ludności okolicznej pamiątka, uświęcona tradycją, otoczona aureolą podań. Wycinając go, popełnilibyśmy świętokradztwo, obrazilibyśmy uczucia ludu naszego. Niestety, przestrogę, a właściwie radę tę, juŜ rzadko zastosować moŜna.
Niestety, Baublisów juŜ nie mamy!”60
56

Por. S. Moranda, Maps, markers and bodies: hikers constructing the Nation in German Forests.
University of Wisconsin, http://www.nationalismproject.org/articles/Moranda/moranda.html – dostęp
25 X 2006.
57
I. Szczerbowski, loco cit. 54, s. 236-237.
58
H. Strzelecki, O estetycznej stronie odnawiania i pielęgnowania lasu. „Sylwan”, 4 (1886),
s. 48-51.
59
I. Szczerbowski, loco cit.54, s. 164.
60
A.S., O pielęgnowaniu piękna w leśnictwie. „Sylwan”, 11 (1893), s. 141-147, 189-198. Cytaty,
ibid., s. 146, 195.
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Zostały z tego rozumienia przyrody współczesne rozwaŜania nad estetyką
u Johna Ruskina (1819-1900), zapomina się w nich o ówczesnym znaczeniu słowa
natura61.
Początki instytucjonalnego przygotowania działań ochronnych
Wyjątkowo wcześnie wprowadzono na terenie dawnej Polski ideę „baczenia na
odznaczające się olbrzymy drzewne” do zadań instytucji lub oficjalnie powołanych
gremiów w okresie porozbiorowym. Pierwszym był zabór rosyjski (wilniański
okręg szkolny), gdzie nastąpiło to za sprawą „zalecenia dyrektorom i dozorcom
szkół o układaniu zapisów w przedmiotach róŜnych nauk”, wydanego przez Aleksego hr. Razumowskiego w 1812 (wydrukowano je po polsku w Wilnie dopiero po
Kongresie Wiedeńskim)62. Zapisy te miały weryfikować odpowiednie zespoły
uniwersyteckie. Jedną z nauk była botanika, instrukcja dla której zawierała fragment63:
„co do fizjognomii czyli postaci roślin: Jaki jest kolor główny w kaŜdej Florze? jakim odmianom ulega jedna i taŜ sama roślina, z przyczyny rozmaitości gruntu, na którym wzrasta?
jakie porównanie np. między brzozami i sosnami zbliŜonemi ku północy i od niej oddalonemi.
Jakie są wysokie i grube rozmaite drzewa w róŜnych klimatach i na rozmaitym gruncie rosnące? wiele lat Ŝyje dąb i inne drzewa”.

Widać wyraźny wpływ Ansichten der Natur Humboldta. Powstała na wzór zaleceń instrukcja Opis jeograficzny, opracowana przez filomatów Tomasza Zana
i Franciszka Malewskiego w 1821 nie zawierała w części dotyczącej botaniki niczego o starych drzewach64.
61

Por. Wilkoszewska K (red.), Estetyka a ekologia. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego, 1-3 czerwca 1992. UJ Kraków 1992, a tam m.in. wystąpienia: I. Wojnar, John Ruskin –
prekursor eko-estetyki, s. 49-58, gdzie czytamy (s. 53): „Ruskin interpretował sztukę przez pryzmat
natury. Nieustannie przypominał, iŜ „natura w najdrobniejszych swoich przejawach jest równoznaczna
z pięknem”. WraŜliwy na piękno krajobrazu szczególnie interesował się architekturą, którą uwaŜał za
część integralną kaŜdego pejzaŜu.” oraz L. Sosnowski, Ekologia – wegetarianizm – estetyka, s. 99-111,
z tekstem (s. 107): „Ruskin utoŜsamiał naturę z pięknem, źródłem sztuki była prawda o naturze („truth
to Nature”), istotą sztuki było fakt ten wyraŜać. W ten sposób sztuka stawała się skarbnicą tego, co
o naturze dało się powiedzieć. NajwyŜsze wartości przypisywał malarstwu krajobrazowemu, stąd
w swoich zasadach estetycznych odwoływał się do mistrzów tego malarstwa, wyraŜających swą prawdę, którą jednoczył z uczuciem religijnym tkwiącym w architekturze Gotyku”.
62
Instrukcje do układania po gimnazjach i szkołach powiatowych zapisów w przedmiotach róŜnych nauk, wydane od Rządu Głównego szkół, i ogłoszone drukiem R. 1812. „Dziennik Wileński”, t. 4
(20/31 VIII v.s.) (1816), s. 124-128.
63
Instrukcja do układania zapisów w przedmiocie botaniki. „Dziennik Wileński”, t. 4 (23/30 XI
v.s.) (1816), s. 485-497. Cytat, ibid., s. 490.
64
Opis jeograficzny. Por. H. Mościcki, Wilno i Warszawa w „Dziadach” Mickiewicza. Tło historyczne trzeciej części „Dziadów”. Gebethner i Wollf, Warszawa 1908, s. 151-165. Tekst został według
tej relacji wydrukowany tajnie w drukarni bazyliańskiej w 200 egz., ale niemal cały nakład w czasie
śledztw z lat 1823/1824 został zniszczony. Miano ją wręczać uczniom opuszczającym Uniwersytet
Wileński i miała słuŜyć do opisu kraju w zasięgu dyrekcji szkolnej tegoŜ. Wykaz informacji, szczególnie tych z dziedziny społecznej i obyczajowej, które zamierzano zbierać mógłby wprawić w zdumienie
nawet obecnie (a samo ich branie pod uwagę daje interesujący obraz codziennych problemów ówczesnego społeczeństwa).
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W Galicji w 1850 powołano Wincentego Pola w skład trzyosobowego początkowo komitetu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, poświęconego archeologii i sztukom pięknym, mającego się zająć tworzeniem „muzeum staroŜytności
krajowych”. Mogła to być próba realizacji ogłoszonej przez Pola kilka lat wcześniej idei „muzeum natury”65. Zbiegło się to z ustanowieniem Centralnej komisji
w Wiedniu „zachowania pomników przeszłości, mianowicie zabytków architektonicznych” (24 VI 1853). Blisko piętnaście lat później wygłosił Pol w Towarzystwie
„prelekcję” O potrzebie zachowania pomników z przeszłości i znaczeniu ich w czasie dzisiejszym (18 III 1868). Tekst opublikował w kilku numerach krakowski
„Czas” (wydano go równieŜ w nadbitce), niemniej nie jest zbyt szeroko znany (ryc. 1)66. Podkreślić trzeba, Ŝe autor
prelekcji, związany uczuciowo z „obrazami natury”, mający osobiste kontakty
z Humboldtem i odwołujący się do jego
metod, ogromnie popularny poeta, „piewca ziemi naszej”, nie zamieszcza w wystąpieniu Ŝadnej, najdrobniejszej sugestii, Ŝe „pomnikami z przeszłości” mogłyby być „sędziwe” (lub osobliwe) drzewa. Wskazuje to, Ŝe w owym czasie ciągle jeszcze w powszechnym (a nawet fachowym i naukowym) odczuciu świadomości takiej mogło jeszcze nie być.
Wystąpienie Pola zawiera szereg
ogólnych i szczegółowych uwag o funkRyc. 1. Strona tytułowa nadbitki wystąpienia
Wincentego Pola z „Czasu”66.
cjonowaniu w praktyce zasad działania
komisji „zachowania pomników przeszłości”, z których wiele przejęto na początku XX w. tworząc zręby profesjonalnej
ochrony „pomników przyrody”. Przede wszystkim zauwaŜa autor, Ŝe stosunek do
pomników przeszłości: „jest cechą dzisiejszego społeczeństwa, znamieniem nowoŜytnej cywilizacji i nabytkiem postępu w sferze ducha” [i] „to Ŝelazna konieczność
wieku obliczenia się z przeszłością i właściwego jej ocenienia, celem objaśnienia
własnego stanowiska i drogi, którą ma iść społeczeństwo w nowe tory cywilizacji
puszczone”. Jak ocenia „przepisy te jasno okazują szczere intencje władz dąŜących
65

W. Pol, Muzeum natury we Lwowie. „Biblioteka Nauk. Zakł. im. Ossolińskich”, 1 (1847),
s. 333-371, 445-499.
66
W. Pol, O potrzebie zachowania pomników z przeszłości i znaczeniu ich w czasie dzisiejszym.
„Czas”, 21 (1868), nr 78 (3 IV), s. 2; nr 79 (4 IV), s. 1; nr 80 (5 IV), s. 2; nr 78 (9 IV), s. 1-2 (nadbitka, ss. 27).

ZAPISKI DO HISTORII RUCHU OCHRONY PRZYRODY
151
__________________________________________________________________________________________

ku okryciu opieką swoją wszystkiego tego, co cywilizacja i daleki od negacyi duch
czasu utrwalić, dla nauki i tradycyi przechować nakazuje”. Dla realizacji tych celów z ramienia centralnej komisji mianowano konserwatorów i korespondentów
dla róŜnych części krajów cesarstwa austriackiego; w cyrkułach „bezpłatni z grona
obywateli ze względem na szczególne potrzebne ku temu celowi wykształcenie
wybrani konserwatorowie, mają odtąd poruczoną opiekę nad temi zabytkami [...],
podawanie do komisyi centralnej wiedeńskiej inwentarycznych spisów tychŜe zabytków, wreszcie udzielanie o nich wiadomości do czasopismów”. Mieli im w tym
pomagać ze strony władz „naczelnicy polityczni” i urzędy. W praktyce „jest tedy,
jak mówię, instytucja prawnie obowiązująca w państwie i są zamianowani urzędnicy; ale związek między centralną komisją a zamianowanymi urzędnikami, pomiędzy konserwatorami a korespondentami, jest tak mały i tak niedostatecznie oznaczony, iŜ instytucja obowiązująca prawnie albo nie przechodzi wcale w Ŝycie, albo
nie daje przynajmniej tych rezultatów dla naszego koronnego kraju, któreby dawać
mogła”. Decydują o tym według Pola relacje konserwatorów i korespondentów do:
• „Centralnej komisji rządzącej, która nie widzi jednostajnej normy i planu postępowania tak konserwatorów jak korespondentów kraju, bo nie zorganizowali się miejscowo”;
• „władz administracyjnych i korporacji miejscowych, które po największej
części ignorują tę instytucją”;
• władz kraju koronnego, „bez którego pomocy ani ocalić, ani zachować pomników przeszłości niepodobna; bo juŜciŜ funduszami Ŝadnemi nie rozporządzają
ani konserwatorowie, ani korespondenci, i przysposobienie funduszów potrzebnych jest jedną częścią zadania ich urzędowej czynności”.
UwaŜał ponadto, Ŝe „jeŜeli instytucje te zachowania pomników przeszłości bierzemy na serio”, to istnieje potrzeba organizowania zjazdów konserwatorów i korespondentów, na których ustalanoby wspólnie sposoby i cele działania, a „czynność
konserwacyjnego korpusu ma mieć wskazany tor postępowania i urzędowania
jednostajnego w kaŜdym wypadku”. Zjazdy takie rzeczywiście pod koniec XIX w.
zaczęły się odbywać, a róŜne grupy konserwatorów wydawać własne czasopisma67.
Tym niemniej (odnosząc się do wyników w odległej wówczas przyszłości) o poziomie i zakresie działań ustanowionych gremiów przez długie lata decydowała
osobowość kierujących nimi osób.
Dopiero w 1910, po ponad czterdziestu latach od pisemnego wystąpienia Pola,
Sejm krajowy uznał za konieczne powołanie Rady konserwatorskiej. Statut i organizacja były gotowe na początku 1913. Do postulowanego w czterech punktach
zakresu działania wpisano w dwu „ochronę piękności kraju i zabytków przyrody”
oraz „udzielanie wydziałowi kraj. opinii w sprawach demolacyi, przebudowy lub
adaptacyi zabytków sztuki i historyi, tudzieŜ w sprawach dotyczących zabytków
67
„Teka Konserwatorska”. Rocznik Koła Konserwatorów staroŜytnych pomników Galicji
Wschodniej w latach 1892-1910 oraz „Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” w latach
1900-1916.

WŁADYSŁAW KRAUS, DANUTA KRAUS
152
__________________________________________________________________________________________

przyrody, które w drodze rekursów od orzeczeń niŜszych instancyj będą przedmiotem decyzyi wydziału”. Postawiono więc po raz pierwszy na równi zabytki
sztuki i zabytki przyrody68.
Dr Franciszek Herbich, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego wnioskował na początku marca 1863 o załoŜenie stowarzyszenia nauk przyrodniczych,
zajmującego się wzorem innych badaniami całego kraju. Zrealizowano to w dwa
lata później (po śmierci autora) tworząc Komisję Fizjograficzną TNK z przewodniczącym profesorem UJ Ignacym Czerwiakowskim (4 V 1865). W roku następnym
Sejm krajowy uchwalił (28 III 1866), Ŝe „dla komisji fizjograficznej w Krakowie
przeznacza się stała aŜ do odwołania kwota 1500 złr. w.a., rocznie [...] pod warunkiem, iŜ z czynności Komisji ma być wydziałowi krajowemu sprawa zdawana”.
Sposób składania sprawozdania rocznego (ogłaszane drukiem w pierwszych miesiącach roku następnego) przyjął Wydział krajowy (23 VI 1866)69. Pierwsze czynności podjęto w 1865; w „Czasie” zamieszczono Odezwę wraz ze Skazówką do
poszukiwań fizjograficznych70. W skład komisji wchodziło 17 członków miejscowych „obradujących w Komisji”. Do „spółudziału w pracach i popierania usiłowań
Komisji” zaproszono ponad 100 osób, 58 odpowiedziało na zaproszenie. Jedną
z nich był radca katastralny z Tarnowa Maurycy Böhm (w tym charakterze figurował w komisji jeszcze w roku następnym)71.
M. Böhm opublikował w wydawanym przez c.k. Towarzystwo GospodarczoRolnicze Krakowskie „Dzienniku Rolniczym” (w numerach od X 1865 do II 1866)
artykuł O wieku i wędrówkach drzew i roślin ze szczególnym względem na półn.
okolicę obw. Sandeckiego72. Pisał w nim73:
„JakieŜ to mnóstwo historycznych wspomnień z najstarszych wieków historyi oświaty
wiąŜe się do takich drzew, pod których gęstym cieniem bogom ofiary składano, a w późniejszych juŜ czasach odprawiano sądy. W dalszym ciągu niniejszego artykułu wymienię cały sze68

Anonim, Kronika. Krajowa Rada konserwatorska. „Czas” 66(125) (1913), s. 2 (wyd. wieczorne
15 III 1913).
69
„Sprawozdanie Komisyi Fizjograficznej” c.k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane po koniec roku 1866, oraz materiały do fizjografii Galicji.
Kraków, t. 1 (1867), s. 3-18.
70
Odezwa Komisyi Fizjograficznej c.k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego. „Czas”, (1865),
nr 145 i 146 (28 i 29 VI 1865), s. 1-2 (w obu numerach).
71
„Sprawozdanie Komisyi Fizjograficznej” c.k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1867, oraz materiały do fizjografii Galicji. Kraków, t. 2 (1868), s. 15.
72
V.M. Böhm, O wieku i wędrówkach drzew i roślin ze szczególnym względem na półn. okolicę
obw. Sandeckiego. „Dziennik Rolniczy”, numery: (1865): (20/15 X), s. 471-475; (21/1 XI), s. 488-493;
(22/15 XI), s. 515-520; (23/1 XII), s. 535-539; (24/15 XII), s. 562-566; (1866): (3/1 II), s. 62-65;
(4/15 II), s. 81-91 (Nadbitka: Tabellaryczny Przegląd nadzwyczaj starych oraz rzadkich drzew
w lasach Zachodniej Galicyi, z krótkiemi objaśnieniami co do miejsc na których rosną, ich wieku,
wysokości i grubości, jak niemniej z innemi potrzebnemi uwagami, Kraków 1866, ss. 15 zawiera tylko
tabelę drukowaną w dwu ostatnich numerach). Artykuł i nadbitka są sygnowane: V.M. Böhm, c.k.
kadastralny komisarz do szacunku lasów (w artykule z Tarnowa).
73
V.M. Böhm, loco cit.72, s. 491.
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reg takich tytanów drzewnych, przytaczając gminę, las i miejsce gdzie one stoją, aŜeby pragnący pouczyć się leśnicy, mogli naocznie przekonać się o istnieniu takich rzadkości”.

Wykaz ten (Tabellaryczny Przegląd nadzwyczaj starych oraz rzadkich drzew
w lasach Zachodniej Galicyi, z krótkiemi objaśnieniami co do miejsc na których
rosną, ich wieku, wysokości i grubości, jak niemniej z innemi potrzebnemi uwagami) dołączono na końcu artykułu, a samą tabelę wydano równieŜ w postaci oddzielnego druku w 1866 r. i w tej postaci była i jest prawdopodobnie bardziej znana. Wśród wymienionych w niej drzew (z rodzajów/gatunków: cis, dąb bezszypułkowy, jawor, jodła, jesion, limba, lipa drobnolistna, modrzew, olsza czarna, osika,
świerk i wiąz) znalazły się m.in. istniejące do dziś lipy drobnolistne stanowiące
„osobny przeszło 36 morgów rozległy las, leŜący nad rzeką Popradem” w byłych
dobrach kościelnych Muszyna-Andrzejówka (część znana jest dziś jako las lipowy
„ObroŜyska”74), limby nad Morskim Okiem i las modrzewiowy w Krościenku
[obiekty te, jak i informacja o tabeli Böhma znalazły się w opisanym dalej wykazie
Raciborskiego z 1910].
Wymieniono w tabeli równieŜ pojedyncze drzewa, m.in. lipę drobnolistną „tuŜ
przed kościołem w Chochołowie”, z uwagą: „przy budowie nowego kościoła
w Chochołowie chciano ściąć to drzewo; – mnie udało się przecie skłonić tamtejszego proboszcza do tego, aby mu Ŝycie darował. Podobne atoli egzemplarze zostawać powinny pod publiczną opieką, bo takie cuda natury nie powinny nigdy
zaleŜeć od humoru pojedynczego człowieka”75. „Pojedynczy człowiek” jednak o
losie tej lipy zadecydował kilkadziesiąt lat później: proboszcz miejscowej parafii
drzewo ściął i obrócił na potrzeby parafii76.
Specjalną atencją darzył Böhm stare dęby, o których pisał73:
„niech mi będzie wolno zwrócić uwagę na to bujne organiczne Ŝycie, które stare drzewa,
mianowicie dąb, mieszczą na powierzchni równie jak we wnętrzu swojem. Pominąwszy wyŜszego rzędu zwierzęta, Ŝyje na naszym królu drzew – na dębie, około 200 właściwych Ŝyjątek
pierścieniowych, pomiędzy któremi 120 rodzajów galasówek, które 46 rozmaitych galasowych narośli produkują; następnie 70 grzybów, mchów i porostów, a nawet właściwy krzew
pasoŜytny, prawdziwa dębowa jemioła”.

Wpisał się w ten sposób w nurtujący przez wiele lat polskich botaników problem znalezienia jemioły, rosnącej na naszym rodzimym dębie77, o której pisał juŜ
Narbutt78. MoŜemy się zatem poszczycić wydaniem na przełomie lat 1865/1866
jednego z pierwszych w świecie katalogu zabytkowych drzew. Opisy obiektów
74

J. Malitowski, Lipa pomnikiem przyrody w Karpatach zachodnich. „Sylwan” 34 (1916), s. 166196; por. s. 166-171.
75
V.M. Böhm, loco cit.72, s. 85.
76
K. St., Wiadomości bieŜące i korespondencje: Lipa drobnolistna. „Ochrona Przyrody” 2
(1921), s. 103.
77
B. Hryniewiecki, U źródeł umiłowania i ochrony polskiej przyrody. Pan Tadeusz w oczach botaników. „Ochrona Przyrody” 18 (1948), s. 11-12.
78
T. Narbutt, Dzieje staroŜytne narodu litewskiego, t. 1, Mitologia litewska. A. Marcinkowski,
Wilno 1835, s. 189-191.
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w tabeli Böhma niewiele róŜnią się od zebranych około trzydzieści lat później
w Merkbuch Conwentza. Tę część pracy Böhma wpisano do pierwszego Sprawozdania Komisji Fizjograficznej, ze wskazówkami „w przedmiocie zbadania kraju”
dla członków róŜnych sekcji79. Niektóre oparto na tekście Skazówki, drukowanej
w „Czasie” z odezwą70. Tak było w przypadku opracowanej przez Czerwiakowskiego Instrukcji dla członków sekcji botanicznej Komisji fizjograficznej80, zalecającej bez wątpienia w związku z pracą Böhma: „baczyć naleŜy na odznaczające się
olbrzymy drzewne”. Na ile było to skuteczne wezwanie moŜnaby ocenić przeglądając zachowane materiały komisji81. Pewne jest, Ŝe m.in. na to działanie Sejm
krajowy w zaborze austriackim przeznaczył stałe fundusze publiczne (z nich rozliczano się przed krajowym rządem) niemal od zarania tzw. reformy samorządowej
w Galicji. Po M. Böhmie z Tarnowa wieloletnim sekretarzem sekcji botanicznej
Komisji fizjograficznej AU był Ignacy Boehm z Krakowa (1871-1890), starszy
komisarz (zwany nadkomisarzem) policji w Krakowie82.
W zaborze pruskim podobnie działał pod koniec XIX w. Hugo Conwentz.
Hugo Conwentz: człowiek i jego środowisko
Hugo Wilhelm Conwentz83 (*20 I 1855 w Sankt Albrecht, przedmieściu Gdańska, przyjął chrzest w kościele mennonitów 26 VI 1870, †12 V 1922 w BerlinieSchöneberg84). Jego rodzicami byli Wilhelm Albert Conwentz i Augusta Dyck
(oboje z rodzin mennonickich). Odnotowano pięcioro jego rodzeństwa: starsze
siostry Augusta Wilhelmina (*8 X 1846), Anna Zuzanna (*17 V 1848), Joanna
Malwina (*20 VIII 1850), Selma Alvina (*4 III 1850) i młodszy brat Albert Max
(*18 VIII 1862); wiemy o dwu jeszcze członkach rodzeństwa. Na podstawie ksiąg
mennonickich wspólnot religijnych ustalono, Ŝe rodzicami jego ojca Wilhelma
Alberta (przyjął chrzest w kościele mennonitów jako dorosły 23 VI 1834) byli
Gerhard Conwentz (*28 III 1788 – †4 IV 1840 w Sankt Albrecht) i Elisabeth Reinke. Hugo oŜenił się dopiero w 1919 ze Szwedką Gretą Ekelöf, za której pośred79
„Spraw. Kom. Fizjogr.”, loco cit.69, s. 7: „Inszą pracę korespondenta naszego p. Böhma Tabellaryczny Przegląd nadzwyczaj starych oraz rzadkich drzew w lasach Zachodniej Galicyi, ogłosił krakowski «Tygodnik rolniczy»”. Oznacza to, Ŝe autor Sprawozdania nie uznał za istotną pozostałej
części artykułu, do którego ta tabela była dołączona.
80
„Spraw. Kom. Fizjogr.”, loco cit.69, s. 91-94. Cytat, ibid., s. 91.
81
Autorzy sporządzili dla następcy komisji pod koniec lat 70. ubiegłego wieku katalog drzew
o wymiarach pomnikowych, rosnących w jednym z nadleśnictw woj. bielskiego; znakomita większość
z nich nie figurowała w Ŝadnym rejestrze.
82
J. Rostafiński, Przegląd czynności Komisyi fizyjograficznej akademickiej w ciągu roku 1889/90.
„Spraw. Kom. Fizjogr.” 25 (1889), s. 10.
83
Podano formę nazwiska, jaka zachowała się na podpisanych własnoręcznie dokumentach; błędnie „Conventz” (lub podobnie), czyni tak nawet W. Szafer w podanym niŜej nekrologu i taką błędną
pisownię spotykamy równieŜ w oficjalnym wydawnictwie Uniwersytetu we Wrocławiu w czasach gdy
Conwentz wchodził w jego skład.
84
Grób Hugo Conwentza przeniesiono w latach 1938/39 na cmentarz południowozachodni
w Stahnsdorf w związku z przebudową Berlina przez Alberta Speera na „reprezentacyjne narodowosocjalistyczne miasto”, w 1952 r. nadano mu status grobu honorowego.
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nictwem część spuścizny i jego prywatną bibliotekę nabyła Stifts- und Landesbibliothek w Linköping w Szwecji. MałŜeństwo było bezdzietne85. Był zatem
rodowitym Gdańszczaninem86. Zwykle podkreślano jego niemieckie pochodzenie nie trudząc się zbytnio o udokumentowanie tego poglądu. Stąd zamieszczono
informacje o środowisku, w którym wzrastał i działał Hugo Conwentz (ryc. 2).
Mennonici, wspólnota wyznaniowa do
której naleŜał, prześladowani w Niderlandach, w połowie XVI w. (jeśli nie wcześniej)
zaczęli się osiedlać w delcie Wisły. Byli
flamandzkimi lub fryzyjskimi uchodźcami
religijnymi (w koloniach mennonitów spotykało się emigrantów z Moraw, Szwajcarii
i Niemiec). śyli w izolacji od polskich sąsiadów z powodu odmiennego języka, a przede wszystkim religii, tworzyli samowystarczalne wspólnoty, co w duŜej mierze pozwoliło im zachować narodową toŜsamość. Będąc ekspertami w melioracji zasiedlali odzyskane bagniste, depresyjne tereny. Byli ich
dzierŜawcami, zanim uzyskali moŜliwość
nabycia ich na własność. Zachowane księgi
chrztów, małŜeństw i zgonów kościoła flamandzkich mennonitów w Gdańsku sięgają
lat
60. XVII w.87 (nie zachowały się księgi
Ryc. 2. Hugo Wilhelm Conwentz
fryzyjsko-niemieckiego kościoła mennoni(*20 I 1855 – †12 V 1922).
tów w Gdańsku88). Pierwsze narodziny
dzieci w rodzinach Conwentzów (córki) odnotowano w 1670 i 1675, w latach późniejszych napotyka się w rejestrach kilkadziesiąt osób o tym nazwisku. Zatem pojawili się na długo przedtem, zanim tereny te zostały zaanektowane przez Prusy.
Istnieją spisy związane z konfliktem z kupcami gdańskimi, którzy spowodowali
pozbawienie mennonitów przywilejów nadanych przed połową XVIII w.89 Spisy
mennonitów przeprowadzała okresowo pruska administracja, na terenach włączanych do Prus po kolejnych rozbiorach Polski (objęły one okolice Gdańska
85

S. Vogel, Neue Deutsche Biographie. Duncker & Humblot, Berlin 1957, t. 3, s. 347.
J. Kucharski, P. Szafran (oprac.), Bibliografia gdańska, w: E. Cieślak (red.), Historia Gdańska.
Wyd. Lex, Sopot 1997, t. V, s. 785; bibliografia odnotowuje dziesięć poświęconych Conwentzowi
artykułów biograficznych.
87
Danzig Flemish Mennonite Baptisms: 1667-1800 transcribed by G. Penner, http://www.mennonitegenealogy.com/prussia/Danzig_Baptisms_1667-1800.htm – dostęp 13.10.2006.
88
A. Goertz, The Second Danzig Family Book, http://www.mennonitegenealogy.com/prussia/
Danzig_Second_Family_Book.htm – dostęp 12.10.2006.
89
Por. E. Cieślak, Spisy menonitów Gdańskich z połowy XVIII wieku. „Rocz. Gdański” 54 (1)
(1994), s. 101-117.
86
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i Torunia po 1793)90. Przykładowo, najstarszy pruski spis z 1776 informuje o 2638
rodzinach liczących 12 182 osób. Występują w nim dwie rodziny Conwentzów91:
destylatora brandy ze Stolzenbergu (3 osoby, jeden syn) i kupca korzennego
z Altschottland zmarłego w 1791 w Gdańsku (7 osób, czterech synów)92. Z badań
nad rodzinami mennonitów na terenach Prus w 1912 wynikało, Ŝe niemal połowa
tej społeczności nosiła jedno z 21 najczęściej spotykanych nazwisk, a pozostałe
348 nazwisk reprezentowały pojedyncze lub ewentualnie dwie oddzielne rodziny93. Nazwisko Conwentz uznano za mające bez wątpienia holenderskie pochodzenie, noszące je rodziny zaliczono do kupców lub rzemieślników z warstw
przemysłowych duŜych miast holenderskich, którzy osiedlili się wpierw w
Gdańsku i Elblągu. Pruski tzw. edykt mennonicki z 30 VII 1789 (zniesiony dopiero 12 VI 1874) ograniczał prawo mennonitów do nabywania ziemi i własnej
organizacji wyznaniowej, co spowodowało emigrację wielu z nich do Rosji,
gdzie w końcu XVIII w., zachęceni zaproszeniem i przywilejami Katarzyny II
zaczęli zasiedlać (jak inni uchodźcy z niemieckich obszarów) tereny wzdłuŜ
Wołgi i w jej delcie w okolicach Saratowa i Azowa (ostatnie świeŜo zdobyte na
Turkach). Aleksander I potwierdził zwolnienie mennonitów od osobistej słuŜby
wojskowej w Królestwie Polskim w czasach Księstwa Warszawskiego94.
Po cofnięciu edyktu mennonickie wspólnoty religijne traktowano w Prusach jak
stowarzyszenia; musiały oficjalnie się zarejestrować z podaniem listy członków
i zasięgu terytorialnego95. Na liście z Gdańska (1886) figurują Albert Wilhelm
Conwentz, kupiec drzewny i Dr. Hugo Conwentz, dyrektor muzeum96. Odmienny
90

Mennonites of the Danzig Territory in 1793 compiled by A. Goertz, http://www.mennonitegenealogy.com/prussia/1793_Danzig_Census.htm – dostęp 12.10.2006.
91
The Complete 1776 Census of Mennonites in West Prussia compiled by G.H. Penner, http://
www. mennonitegenealogy.com/prussia/1776_West_Prussia_Census.htm – dostęp 12.10.2006.
92
Miejscowości na południe od Gdańska (obecnie w jego obrębie), połączone z innymi przez
króla pruskiego Fryderyka II w miasto, tzw. Kgl. Immediatstadt Stolzenberg, zniszczone w czasie
wojen napoleońskich; w jednej z nich, Sankt Albrecht, urodził się Hugo Conwentz.
93
C.H. Smith, The Coming of the Russian Mennonites, Mennonite Book Concern, Berne, IN,
1927, por. http://www.members.aol.com/jktsn/mennohis.htm – dostęp 13.10.2006.
94
„Dz. Praw” nr 35, t. 3, s. 378-380. Polskie tłumaczenie dekretu cesarza z 4/16 lipca 1817 ogłoszono 8 września 1817; mennonitów nazwano w dekrecie „mennonistami”.
95
Por. H. Nottarp, Die Mennoniten in den Marienburger Werden. Eine kirchensechtliche Untersuchung. „Schriften der Königsberger Gelehrten Ges., Geisterwiss. Kl.” 6 (2) (1929). ss. 114. Praca
dotyczy wprawdzie śuław lecz zawiera teksty omawianych tu regulacji prawnych (a ponadto niektóre
przywileje otrzymane od polskich królów). Znamienne są podział pracy na dwie części i ich tytuły:
Die rechtliche Stellung der Mennoniten in polnischer Zeit und im ersten Jahrhundert der preussischen
Herrschaft bis zur Aufhebung des Mennonitenedikts um 12. Juni 1874 oraz Der Kampf der Mennoniten gegen ihre Heranziehung zu fremden Kirchenlasten seit Aufhebung des Mennonitenedikts, 1874 bis
zur Gegenwart.
96
C. Biernat, Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 roku. Warszawa-Łódź 1992; por. A. Goertz, Danzig Mennonite Church, West Prussia Membership List,
1886: http://www.mennonitegenealogy.com/prussia/Danzig_Membership_1886.htm – dostęp
12.10.2006.
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język i obyczaje izolowały mennonitów od otoczenia, uchodzili za Niemców (z
wszystkimi tego skutkami w Polsce i Rosji po ostatniej wojnie światowej)97.
Po uzyskaniu matury w Gdańsku Conwentz studiował „nauki przyrodnicze” we
Wrocławiu (u botaników Heinricha Roberta Goepperta i Ferdynanda Cohna) oraz
w Getyndze98. Uzyskał doktorat z paleobotaniki (od odtworzenia „obrazów wymarłych światów roślinnych południowej Polski” zaczął takŜe swoją karierę naukową Raciborski)99. Został asystentem (1875-1879) Goepperta, pracował w
Ogrodzie Botanicznym i Muzeum Botanicznym Uniwersytetu we Wrocławiu100.
Listem z 17 X 1879 zaproponowano mu wpierw objęcie stanowiska komisarycznego dyrektora nowoutworzonego Muzeum Prowincjonalnego Prus Zachodnich w
Gdańsku. Pracę w nowym miejscu rozpoczął 4 I 1880, ponad rok później mianowano go ostatecznie dyrektorem (1 IV 1881), a 21 VI 1890 minister do spraw wyznań, oświaty i zdrowia nadał mu tytuł profesora101.
W „Muzeum w Zielonej Bramie” pracował nieprzerwanie przez 30 lat. Od 1878
był członkiem korespondentem (od 1880 członkiem zwyczajnym) Towarzystwa
Przyrodniczego w Gdańsku, przez ponad dwadzieścia lat był w nim sekretarzem do
spraw zewnętrznych, od 1879 – członkiem korespondentem Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur we Wrocławiu102. Przy końcu 1879 wystąpił obok
Goepperta, Cohna z Wrocławia i Pfuhla z Poznania na posiedzeniu Towarzystwa
Śląskiego103.
Początkowo nadal prowadził badania paleobotaniczne, kontynuując pracę Goepperta i gdańskiego aptekarza Menge’go nad florą bałtyckich bursztynów (ich to
protekcji zawdzięcza prawdopodobnie posadę dyrektora Muzeum) 104. Opisał i nazwał 65 taksonów tej flory105, jego prace uchodzą nadal za klasyczne w tej dziedzinie106. Zajmowane stanowisko rozszerzyło zainteresowania Conwentza o badania
97
Por. M. Kujot, Deportacje ludności z obszaru byłego okręgu Gdańsk – Prusy Zachodnie do obozów pracy przymusowej w ZSRR w 1945 r. Stań badań i postulaty badawcze. „Rocz. Gdański” 58 (2)
(1998), s. 53-72.
98
Personal Verzeichnis der Königlichen Universität zu Breslau. Personal Bestand. Königl. Universitäts- und Stadt- Buchdruckerei von Gratz, Barth und Comp.: (88) (92) – (94), s. 13.
99
K. Pretzsch, Verzeichnis der Breslauer Universitätsschriften 1811-1885. Wilh. Gottl. Korn,
Breslau 1905, s. 237: Ueber die versteinten Hölzer aus dem norddeutschen Diluvium. Breslau 1876,
ss. 33. Phil. Diss. 10 X 1876.
100
Personal Verzeichnis..., ibid.98: (94), s. 13; (95) – (101), s. 9.
101
H. Conwentz, Das Westpreussische Provinzial-Museum 1880-1905. Danzig 1905, s. 2.
102
„Jahres-Ber. Schlesischen Ges. vaterländ. Cultur” 57 (1879), s. III.
103
Ibid., loco cit.102, s. 308-309. Posiedzenie 27 XI 1879, podczas wykładu Goepperta: über
Drehwüchsigkeit und fossiler Nadelhölzer.
104
H.R. Goeppert, A. Menge, Die Flora des Bernsteins und ihre Beziehungen zur Flora der Tertiärformation und der Gegenwart. H.R. Goeppert, Erster B. von den Bernstein-Coniferen, insbesondere auch in ihrer Beziehungen zu den Coniferen der Gegenwart. Danzig 1883, ss. 63 i 16 tab. litogr.
z 250 rys. (w tym kolorowymi) oraz H. Conwentz, Zweiter B. Die Angiospermen des Bernsteins.
Danzig 1886, ss. 138 i 13 tab. litogr. z 301 kolorowymi rys.
105
MoŜna je znaleźć w wykazie gatunków tej roślinności w t. II pracy wymienionej w przypisie104.
106
Por. H. Conwentz, Monographie der Baltischen Bernsteinbäume. Vergleichende untersuchun-
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geograficznego rozmieszczenia roślin (głównie drzewiastych). Pierwsza większa
praca dotyczyła cisa jako wymierającego drzewa leśnego w Prusach Zachodnich107.
Napisał, Ŝe o występowaniu rośliny, takŜe w miejscach, w których obecnie jej niema, mogą świadczyć nazwy miejscowości108. Podał takie nazwy, powołując się
m.in. na polskie prace z informacjami o cisie, poczynając od dzieła G. Rączyńskiego Historia naturalis curiosa regni Poloniae z 1721. Przy stanowiskach w okręgu
Kartuz wspomniał, Ŝe wiadomość o jednym z nich pochodzi z listu do sekretarza
miasta, a jednocześnie sekretarza Naturforschende Gesellschaft (Towarzystwa
Przyrodniczego) w Gdańsku z 1746, podana w pracach towarzystwa w 1756.
W kolejnej pracy opisał inne rzadkie drzewa w Prusach Zachodnich109. Propagował
krajoznawstwo (niem. Heimatkunde) i ochronę środowiska stron ojczystych (niem.
Heimatschutz; później nazwa ta zyskała nowe wojskowe znaczenie: „obrona terytorialna” kraju), zabiegał o ich włączenie do nauki szkolnej. Nie czynił tego w formie tzw. w Polsce „swojszczyzny”, uwaŜanej przez swojego następcę za pierwociny ochrony przyrody, opisywanej przez Moranda110 (por. Walther Schoenichen111).
Przez cały okres działalności Conwentza granice utworzonej 1 IV 1878 prowincji Prusy Zachodnie (Westpreussen) z Gdańskiem jako stolicą nie ulegały
zmianie (por. pruska mapa112) i obejmowały obszar dawnych polskich województw pomorskiego, malborskiego i chełmińskiego (Prusy Królewskie lub Prusy
Polskie) powiększony o część Wielkopolski (okolice Wałcza i Złotowa) oraz
dawnych Prus KsiąŜęcych (okolice Kwidzyna i Susza). Pierwotnie (od 31 I 1773)
nazwą Westpreussen określono ziemie zawłaszczone przez Królestwo Pruskie
podczas pierwszego rozbioru Polski (dla odróŜnienia od dawnych Prus KsiąŜęcych i Warmii nazwanych wówczas Prusami Wschodnimi – Ostpreussen). Prowincja Westpreussen przestała istnieć w wyniku postanowień traktatu Wersalskiego, prawie cała wróciła do Polski, do której obecnie naleŜy (po ostatniej wojnie
gen über die Vegetationsorgane und Blüten, sowie über das Harz und die Krankheiten der Baltischen
Bernsteinbäume. Danzig 1890, ss. 151 i 18 tablic litograficznych z 142 kolorowymi rysunkami
(z odręcznej notatki na przejrzanym egzemplarzu tego dzieła wynika, Ŝe trafił on do biblioteki AU
w Krakowie we wrześniu 1890 r.).
107
H. Conwentz, Die Eibe in Westpreussen ein aussterbender Waldbaum. „Abh. Landeskunde
Provinz Westpreussen”, (3) (1892).
108
Por. W. Pol, Na wyspie, loco cit.26, s. 86: „Chciawszy dojść właściwych i pierwotnych nazw
miejscowych, wypada się tu uciec do Długosza, bo on umiał jeszcze nazwać to wszystko po staremu,
to jest po słowiańsku”.
109
H. Conwentz, Beobachtungen über seltene Waldbäme in Westpreussen mit Berücksichtung
ihres Vorkommens im allgemeinen. „Abh. Landeskunde Provinz Westpreussen”, (9) (1895). Numer
podpisał M. Raciborski.
110
Por. S. Moranda, Maps, markers and bodies: hikers constructing the Nation in German Forests. University of Wisconsin, http://www.nationalismproject.org/articles/Moranda/moranda.html –
dostęp 25.10.2006.
111
W. Schoenichen, Naturschutz, Heimatzschutz – Ihre Begründung durch Ernst Rudorff, Hugo
Conwetz ind ihre Vorläufer. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft m.b. H., Stuttgart 1954, ss. 301. KsiąŜka wydana jako t. 16 serii Grosse Naturforscher poświęca Hugo Conwentzowi część III (od s. 158).
112
Por. http://www.szmania.de/Ahnen/Landkarten/Westpreussen.GIF - dostęp 13.10.2006.
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w składzie województw gdańskiego, olsztyńskiego, bydgoskiego, poznańskiego
i koszalińskiego)113.
Być moŜe na ocenę Conwentza rzutowała postawa jego następców na stanowisku dyrektora muzeum, którzy w okresie międzywojennym dowodzili germańskiej
przeszłości tych terenów114. Sam Conwentz opisując z okazji dwudziestopięciolecia
powstania zasoby Muzeum Prowincjonalnego, którym dały początek zbiory Naturforschenden Gesellschaft w Gdańsku napisał115:
„zasługuje przy tym na uwagę, Ŝe owe zbiory od 1746 roku z przerwami znajdowały się
w naleŜącym do miasta budynku Zielonej Bramy, obecnie Długi Targ 24, dawnej tymczasowej rezydencji polskich królów. Właśnie tam znalazło siedzibę Towarzystwo.”

Z powodu remontu dachu zbiory przeniesione w 1829 gdzie indziej, powróciły
na swoje miejsce w Zielonej Bramie („gdzie juŜ przed 134 laty część zbiorów znalazła swój dom”), które Miasto Gdańsk oddało im jeszcze raz niedługo po utworzeniu Muzeum.
Stwierdzenia te miały dość jednoznaczną wymowę116. ZałoŜone 7 XI 1742 r.
(a według innego przekazu 2 I 1743) Societas Physicae Experimentalis znane później (od 1753) pod nazwami niemiecką Naturforschende Gesellschaft in Danzig,
a takŜe polską – Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku grupowało według statutu
jako członków zwyczajnych wykształconych Gdańszczan (w 1786 postanowiono
dopuścić do posiedzeń takŜe przyjezdnych lub czasowo przebywających w Gdańsku). Było jednym z pierwszych towarzystw naukowych na ziemiach polskich117.
Jeden z najbardziej aktywnych członków Towarzystwa, Jan Uphagen (1731-1802),
po zagarnięciu Gdańska przez Prusy w 1793, zrzekł się na znak protestu dopiero co
uzyskanej godności rajcy, za co otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego pozłacaną tabakierę z dedykacją118. W latach 80. XIX w. zaczęto wymieniać
wydawane przez Towarzystwo Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in
Danzig z Akademią Umiejętności w Krakowie (w jej zasobach poza kilkoma poje113
Por. Praca zbiorowa, Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978. TamŜe, mapy ilustrujące zmiany terytorialne: XVI-XVII wiek, s. 94;
lata 1764-1766, s. 220, 1772-1806, s. 239, po 1815, s. 284, przed 1920, s. 394.
114
Por. K. JeŜowa, Agitacja antypolska w geografii niemieckiej. „Rocz. Gdański”, 2/3 (1928/1929),
s. 201-234; S. Hański, Utworzenie Muzeum Polskiego w Gdańsku jako wykładnik wspólności kulturalnej z Polską. Ibid., 4/5 (1930/1931), s. 208-217.
115
H. Conwentz, loco cit.101, s. 22.
116
Conwentz mylił się: „mimo kilkakrotnych nawet napomnień nie wystawił Gdańsk królowi pałacu. Przebudował wprawdzie [... po roku 1570] Zieloną Bramę na pomieszkanie dla króla, lecz królowie, przyjeŜdŜając do Gdańska, mieszkali zazwyczaj w wynajętych przez miasto trzech domach na
Długim Targu”, por. R. Lutman, PołoŜenie prawno-polityczne Gdańska w dawnej Polsce. „Rocz. Gdański”, 1 (1928), s. 59-82; zwłaszcza s. 70, 76. Tym niemniej wzmianka wskazuje na istnienie od dawna
„daleko posuniętej faktycznej samodzielności miasta” i zdolność przeciwstawienia się zakusom na nią.
117
Z.L. Pszczółkowska, Materiały rękopiśmienne związane z Naturforschenden Gesellschaft
w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. „Rocz. Gdański”, 64 (1-2) (2004), s. 179-190; gdzie podano
liczne szczegóły o działalności i członkach Towarzystwa.
118
M. Czerniakowska, Jan Uphagen i Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze. „Wszechświat”, 97
(10) (1996), s. 228-231.
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dynczymi zeszytami znajduje się cały komplet tego wydawnictwa za lata 18631937). Nie było to jednak pierwsze towarzystwo naukowe załoŜone w Gdańsku,
wyprzedziło je Societas litteraria, cius symbolum vitutis et scientiarum incrementa
(1720-1727), jedno z najstarszych na terenie Polski. Jego współzałoŜyciel Gotfryd
Lengnich był autorem Ius publicum Regni Poloniae (Prawo publiczne Prus Polskich, czyli Królewskich) (1742) oraz pierwszym wydawcą kronik Galla Anonima
i Wincentego Kadłubka (1749). Opisał takŜe w dziewięciu tomach dzieje prowincji
w latach 1526-1733 (wydane 1722-1755)119. Societas Physicae Experimentalis
korzystało z jego doświadczeń i kontynuowało te działania.
Wprowadzenie pojęcia „zabytek przyrody” przez Hugo Conwentza i jego
następstwa
Jak opisano wcześniej (część A1) niemiecką nazwę (wyraz złoŜony) „Naturdenkmal” utworzył tłumacz francuskiego dzieła Relation historique du Voyage…
na język niemiecki, jako odpowiednik określenia francuskiego „monument de la
nature”, uŜytego przy opisie ochrony drzewa zamang del Guayre120. Wpierw Kletke w swoim skrócie wydanym kilkakrotnie w latach 50. XIX w. przetłumaczył je
jako „Denkmäler der Natur”121, a ostateczną formę „Naturdenkmäler” nadał mu
najprawdopodobniej Hermann Hauff w wydanym w latach 1859-1860 tłumaczeniu
relacji z wyprawy Aleksandra Humboldta i Aime Bonplanda122. Tłumaczący wybór
Kletkego Michał Bohusz Szyszko uŜył określenia „pomnik przyrody”123. Równocześnie inny tłumacz tego fragmentu uŜył określenia „osobliwości natury” (niem.
„die Merkwürdigkeiten der Natur”)124. NiezaleŜnie od nich toŜsamej z nią nazwy
„pomniki wegetacji” uŜył po raz pierwszy w Polsce na początku 1829 w Sylwanie
anonimowy autor125, opisujący dąb „Bartek”, odpowiadając na apel przy okazji
przedruku opisu Baublisa (1827)126.
Środków finansowych na zachowanie „zabytków historii ewolucji przyrody”
(niem. Denkmäler der Entwicklungsgeschichte der Natur) zaŜądał 28 III 1898
119

W. Odyniec, VI. U schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej (1661-1772), loco cit.113, s. 229-234.
A. Humboldt, A. Bonpland, Relation historique du Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continet, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804. (Humboldt A., red.). Maze, Paris 1819,
t. II, book II, ch. 15, s. 19.
121
H. Kletke, Alexander von Humboldt’s Reisen in die Aequinoctial-gegenden Amerika’s. Hasselberg’sche Verlangsbuchhandlung, Berlin 1855-1856, s. 303.
122
H. Hauff, Alexander von Humboldts Reise in die Aequinoktial-gegenden des neuen Kontinents.
J.G. Cotta’schen Nachfolger, Stuttgart 1860, s. 194.
123
Aleksandra Humboldt’a podróŜe. Przekład z niemieckiego Michała Bohusza Szyszki. Oddział I, tom I. PodróŜe po Afryce i Ameryce. Nakład Maurycego Orgelbranda,Wilno 1861, s. 278
[cenzura zwolniła przekład do druku 12 marca 1859].
124
[b.a.], Memoiren Alexander von Humboldt’s. Verlag von Ernst Schäfer. Leipzig 1861, t. I,
s. 132.
125
Anonim, Opisanie dębu znakomitej wielkości. „Sylwan” 6 (1) (1829), s. 97-99.
126
O dębie mającym przeszło lat tysiąc zwanym Baublis, który rósł na śmudzi w majętności Bordzie naleŜącej do Dyonizego Paszkiewicza (Opisanie właściciela tego dębu). „Sylwan” 4 (1) (1827),
s. 97-107.
120
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w pruskim parlamencie Wilhelm Wetekamp (znajomy Conwentza z Wrocławia,
tamtejszy poseł, równieŜ z rodziny pochodzenia holenderskiego), opierając się na
amerykańskiej idei parków narodowych. Dało to pruskiemu ministerstwu do spraw
wyznań, oświaty i zdrowia impuls do powołania 14 biegłych; efekty ich pracy zebrał Conwentz i zastąpił w niewielkim stopniu z nimi zbieŜną koncepcją „ochrony
zabytków przyrody” (niem. Naturdenkmalpflege). Ideę Conwentza podchwycił
pruski rząd z powodu nieznacznych nakładów finansowych, sugerowanych przez
ochronę nietkniętych, niewielkich rozmiarami zabytków przyrody.
Pojęcie „Naturdenkmal” zdefiniował wstępnie Conwentz w przekazanym w r.
1899 ministrowi rolnictwa, dóbr skarbowych i lasów pisemnym memoriale (niem.
Denkschrift), w którym wyraził swoje „coraz większe przekonanie, Ŝe pierwotna
przyroda ze swoim osobliwym ukształtowaniem powierzchni ziemi, światem roślinnym i zwierzęcym jest w większości tu jak i wszędzie zagroŜona przez postępującą uprawę rolną”. Memoriał opracowano na podstawie wyników badań głównie na terenie dawnych Prus Królewskich (Polskich), drukowanych w Abhandlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreussen127. Zawierał „propozycje, mające po ich wprowadzeniu w Ŝycie tym zagroŜeniom przeciwdziałać: po pierwsze
inwentaryzacja zabytków przyrody, dalej wydanie pamiętnika (niem. Merkbuch)
z rycinami, a kolejno zarządzenia ochronne w terenie”. Mamy zatem do czynienia
z triadą działań stosowanych w monarchii austro-węgierskiej w połowie XIX w. do
zabytków przeszłości, opisanych przez Pola66: inwentaryzacja, powiadamianie
i ochrona w terenie (ostatnie działanie ma być wsparte powagą władzy państwowej). Dalsze losy pomysłu opisuje Conwentz następująco:
„Minister dał tym propozycjom swoją aprobatę, a następnie spowodował wydanie pierwszego Pamiętnika dla Prus Zachodnich, do którego bogaty materiał był przygotowany od
lat128. [Publikację] wykonano bez odrębnej dotacji państwa lub prowincji. Wtedy minister
przekazał bezpłatnie kaŜdemu nadzorcy rewiru i kaŜdemu urzędnikowi straŜy leśnej egzemplarz Pamiętnika do uŜytku słuŜbowego, troszcząc się o moŜliwie skuteczne upowszechnienie
wprowadzonych w nim idei. Dalej zachęcił do opracowania podobnych Pamiętników we
wszystkich innych prowincjach, co uzyskało częściowe poparcie ze strony ministra do spraw
wyznań. Dyrektora Muzeum Prowincjonalnego, jako wydawcę pierwszego Pamiętnika, wielokrotnie proszono o wyjaśnienia, dlatego w drukowanym okólniku z 5 grudnia 1900 r. zebrał
on ogólne punkty, według których przedstawione zostały przygotowania jakie mniej więcej
trzeba poczynić do [realizacji tego] przedsięwzięcia w innych częściach kraju i wymagane na
to środki. [Ponadto polecenie Ministra zwracało uwagę urzędników leśnych na cel tych ksiąg
i zachęcało ich] do ochrony podanych w nich gatunków drzew itd. [...] Przede wszystkim powinno się zamieścić na podstawie wskazówek z Pamiętników krótkie adnotacje w planach
127
Por. M. Raciborski, L. Sawicki, Badanie i ochrona zabytków przyrody. Program pracy dla
działaczy kulturalnych. Wyd. Tow. Uniw. Lud. im. A. Mickiewicza, Kraków 1914, s. 29: „prace
Conwentza tym większe mają dla nas znaczenie, Ŝe powstały na terenie ziemi polskiej – w jednej jej
części – Prusach Królewskich”.
128
H. Conwentz, Forstbotanisches Merkbuch für Westpreußen – Nachweis der beachtenswerten
und zu schützenden urwüchsigen Sträucher, Bäume und Bestände im Königreich Preußen. I. Provinz
Westpreussen. Herausgegeben auf Veranlassung des preußischen Ministers für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten. Berlin 1900.
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eksploatacji jak i w kartach gospodarstw i rewirów. W międzyczasie wydano juŜ kilka map
zachodniopruskich okręgów, które zawierały odnośne informacje. Jeśli chodzi o ochronę całych zasobów w stanie pierwotnym, czy powstrzymanie zrębów całkowitych lasów, w kaŜdym
z takich przypadków z osobna pojawia się nieuchronnie uzyskanie [na to] przedtem ministerialnego zezwolenia. Następnie zarządził Pan Minister, Ŝe administratorzy zasobów roślinności
drzewiastej etc., w których przypadkiem nie wprowadzono jeszcze do Pamiętników, muszą
[o tym] meldować zarządom, które raporty te powinny przekazywać dyrektorowi Muzeum
Prowincjonalnego”.

Z opisu tego wynika, Ŝe zarządzenia ministra odnosiły się tylko do dóbr państwowych, niemniej wprowadzały na tym obszarze jednolite zasady postępowania
i określały cel działania czyli to, czego brak krytykował Pol66 w austriackim systemie ochrony zabytków. ZauwaŜmy, Ŝe przewidywano nie tylko ochronę pojedynczych obiektów ale równieŜ większych powierzchni terenu (np. poprzez zaprzestanie wyrębu lasu).
Na początku XX w. pojawiły się juŜ w krajach Rzeszy pierwsze akty legislacyjne odnoszące się do ochrony zabytków przyrody. Najwcześniejszy stanowiła ustawa Wielkiego Księstwa Heskiego o ochronie zabytków z 16 VII 1902, obejmująca
ochroną pomniki przyrody129. Pod tym pojęciem rozumiano (art. 33): „naturalne
ukształtowanie powierzchni ziemi, takie jak cieki wodne, skały, drzewa i temu
podobne, których zachowanie wynika ze względów historycznych lub dotyczących
historii naturalnej albo ze względu na piękno krajobrazu lub swoisty interes publiczny”. Ochrona mogła objąć rozległe otoczenie takich zabytków. Ustawa ta
podjęła problem własności przewidując, Ŝe właściciel zabytku przyrody otrzyma od
państwa odszkodowanie. UzaleŜniało to jej stosowanie od dostępnych na takie
odszkodowania środków. Sama ustawa, podobnie jak podjęta juŜ wcześniej zręczna
akcja propagandowa Conwentza, stanowiły dla róŜnych kręgów impuls do wystąpienia do władz krajowych o wydanie przepisów ochrony zabytków przyrody. Tak
było w Bawarii, gdzie na początku 1904 (28 I) Niemieckie Towarzystwo Alpejskie
w Monachium wespół z ponad 70 oddziałami (liczyło blisko 300 oddziałów) oraz
innymi towarzystwami turystycznymi i przyrodniczymi wystąpiło do bawarskiego
ministerstwa spraw wewnętrznych. Wnioskodawcy podali swoje rozumienie pojęcia zabytek przyrody: „partie skał interesujące ze względu na kształt lub wygląd,
bloki narzutowe, skamieniałości, rzadkie minerały i ich złoŜa, wodospady i cieki
wodne, drzewa, rzadkie rośliny lub typy roślinności, które mają osobliwe znaczenie
krajobrazowe, historyczne lub prehistoryczne względnie przyrodoznawcze i których zachowanie z tej przyczyny leŜy w publicznym interesie”.
Ostateczne opracowanie tematu zawierał ogłoszony drukiem memoriał Conwentza Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschlage zu ihrer Erhaltung130. Niemal równocześnie wydał Conwentz pracę dotyczącą nauczania krajo129

M. Wettengel, Staat und Naturschutz 1906-1945. Zur Geschichte der Staatlichen Stelle für
Naturdenkmalpflege in Preussen und der Reichsstelle für Naturschutz. „Historische Z.” 257 (1993),
s. 355-399; por. s. 363-364. Praca zawiera liczne odwołania do pruskich materiałów archiwalnych.
130
H. Conwentz, Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung. Denkschrift, dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten überreicht.
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znawstwa w szkole131. Na opracowanie memoriału pracujący dla ministerstwa do
spraw wyznań Conwentz uzyskał prawie dwuletnie zwolnienie (28 II – 31 VII
1902 i 1 X 1902 – 1 IV 1904) od obowiązków dyrektora muzeum. Memoriał rozpoczyna stwierdzenie, Ŝe „zabytek przyrody jest niedawno wprowadzonym pojęciem, które jeszcze nie weszło do powszechnego uŜycia, wymaga zatem omówienia”132. Conwentz nie wymienia ani razu Humboldt’a. Podziela ten pogląd recenzent pracy Conwentza133: „w ciągu ostatnich lat toruje sobie drogę przekonanie, Ŝe
pierwotne twory naszej ojczystej przyrody wymagają energicznej ochrony nie
mniejszej niŜ zabytki sztuki, gdy stopniowo padają ofiarą po trosze Ŝądzy zysku,
niezrozumienia lub obojętności”. Podkreśla, Ŝe praca Conwentza „korzysta przede
wszystkim z obserwacji i doświadczeń, które autor zebrał stopniowo w ciągu długich lat na swoim obszarze działania i w podróŜach naukowych do innych okręgów”.
Zagłada moŜe być skutkiem niekompletnego wykształcenia lub wiedzy fachowej, a takŜe być powodowana przyczynami gospodarczymi (melioracje, przemysł,
chęć zysku). Po omówieniu zagroŜeń podaje Conwentz definicję pojęcia „zabytek
przyrody” 134:
„za zabytek przyrody moŜe być uznawany jakiś pierwotny, to jest wolny od wpływów
kulturowych lub prawie nienaruszony, martwy lub oŜywiony charakterystyczny twór natury
w [swoim] otoczeniu, względnie pierwotna, charakterystyczna forma krajobrazu lub Ŝywej
istoty o pozalegendarnych, ogólnych lub miejscowych, naukowych lub estetycznych wartościach”.

Aby zabytki zachować potrzeba – jak pisał – „zwłaszcza trojakiego rodzaju
działań: inwentaryzacji” „zabytków przyrody”, ich „zabezpieczenia w terenie
i ogłoszenia [Ŝe istnieją]”. Inwentaryzacja „zabytków przyrody”, to tworzenie stosownych spisów i map, ich zabezpieczenie w terenie, to uporządkowanie stosunków własnościowych, nadzór, urządzenia ochronne itd., a informację o nich trzeba
rozpoczynać od młodzieŜy szkolnej i dokształcania innych, poprzez róŜne kursy
i wydawnictwa. Cele te moŜna osiągnąć „częściowo drogą dobrowolnego współdziałania (pojedynczych osób, stowarzyszeń), częściowo na drodze administracyjnej (od zarządów gmin poczynając poprzez róŜne resorty państwowe aŜ do władz
administracyjnych Rzeszy, a nadto zewnętrznie przez międzynarowe umowy)”, na
koniec nie zapominając o tworzeniu stosownych przepisach prawnych. Sprzyjać
ochronie moŜe np. nadawanie zabytkom przyrody nazw o znaczeniu historycznym
Gebr. Bornträger, Berlin 1904, ss. 201. Na dostępnym autorom egzemplarzu zamieszczono uwagę:
„wydanie drugie niezmienione”.
131
H. Conwentz, Die Heimatkunde in der Schule. Grundlagen und Vorschläge zur Förderung der
naturgeschichtlichen und geografischen Heimatkunde in der Schule. Gebr. Bornträger, Berlin 1904,
ss. 192.
132
H. Conwentz, loco cit.130, s. 3.
133
F.M., H. Conwentz: Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung
[etc.]. „Naturwiss. Rundschau”, 19 (50) (1904), s. 646.
134
H. Conwentz, loco cit.130, s. 186-187 (tłum. własne).
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lub społecznym względnie umieszczanie na takich obiektach „emblematów religijnych znajdujących u miejscowej ludności szczególny kult”. Conwentz szkicuje
zarys odrębnych praw dla pruskiego obszaru państwowego i rekomenduje utworzenie ośrodka ochrony zabytków przyrody, który stanowiłby komisję krajową
współdziałającą z komisjami ekspertów w prowincjach. Ufa przy tym, Ŝe o ile jego
postulaty zostaną stopniowo przyjęte, to „osobliwościom wolnej przyrody w przyszłości przypadnie w udziale podobna opieka, jaką juŜ dawno skutecznie fachowo
otacza się zabytki wczesnej sztuki”. Z ówczesnej recenzji innej pracy Conwentza135
wynika, Ŝe postawione przezeń zadanie nie było łatwe do wykonania.
Pojęcie „zabytek przyrody” ma w memoriale Conwentza dwojakie znaczenie,
wynikające z wieloznaczności nazwy „Naturdenkmal”: „zabytek przyrody” (niem.
Naturdenkmal) lub „osobliwość przyrody” (niem. Denkwürdigkeit der Natur).
Conwentz uŜywał obu nazw w odniesieniu do całej przyrody i stron najbliŜszych
(niem. Heimat)136. (NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe niejako „automatycznie przyjmowano„ wtedy, Ŝe ochrona przyrody jest tym samym co ochrona stron najbliŜszych”137.) Ostatnie znaczenie dotyczyło tworów przyrody rzadkich na danym
terenie (a niekoniecznie w skali większego obszaru) ze względu na specyficzne
warunki geograficzne lub biologiczne. Zwrócił na to uwagę Kazimierz Kulwieć138,
uwaŜając, Ŝe pojęcie „osobliwość przyrody” ma znaczenie szersze i zawiera
w sobie pojęcie węŜsze „zabytek przyrody”, dotyczące obiektów nielicznych
i wymierających w danym czasie w całej przyrodzie. Natomiast zastrzeŜenie, Ŝe
„zabytek przyrody” ma być tworem przyrody wynikało z potrzeby odróŜnienia go
od obiektów stanowiących „zabytek historyczny” lub „zabytek sztuki” czyli będących dziełem ludzkich rąk i „ducha ludzkiego” (niem. Bauden-, Kunst- lub historiche Denkmal). W szerszym rozumieniu pojęcia „Natura ≡ Przyroda” moŜnaby
uwaŜać takie obiekty za „zabytki natury”. W przepisach ochronnych wiele z nich
było w wielu krajach wspólnych dla obu rodzajów obiektów (w przepisach polskich uŜywano równieŜ pojęcia „osobliwość przyrody”). Często takie same
obiekty były (i są obecnie) chronione (takŜe równocześnie) na podstawie przepisów dotyczących wyłącznie „zabytków przyrody” lub „zabytków sztuki” (ma to
miejsce w prawie polskim). Wydaje się zatem, Ŝe „pomnik przyrody” zawiera
w sobie pojęcia „zabytek przyrody” i „osobliwość przyrody” (po części w rozszerzonym znaczeniu pojęcia „przyroda”)139. Odpowiada mu rosyjskie „памятник
135

F.M., H. Conwentz, Die Heimatkunde in der Schule [etc.]. „Naturwiss. Rundschau” 19(15)
(1904), s. 194.
136
Por. H. Conwentz, loco cit.130, s. 127-128, 176-177.
137
Hölzl R., Naturschutz in Bayern von 1905-1945: der Landesasschuss für Naturpflege und der
Bund Naturschutz zwischen privater und staatlicher Initiative. Regensburger Digitale Texte zur
Geschuchte von Kultur und Umwelt Nr. 1 (2005). Praca zawiera liczne odwołania do bawarskich
materiałów archiwalnych. Por., s. 14-18; cytat, ibid., s. 14.
138
K. Kulwieć, Osobliwości i zabytki przyrody oraz ich ochrona. „Rocz. Polskiego Tow. Krajoznawczego” 2 (II) (1908), s. 32-53; nadbitkę opatrzono paginacją s. 1-22.
139
Wskazuje na to równieŜ przytoczony przez Conwentza130 (s. 107-108) tekst uchwały Zgromadzenia Ogólnego Towarzystwa Niemieckich Przyrodników i Lekarzy 23 IX 1903 w Kassel, które
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природы” uŜyte w 1910 przez botanika J. Borodina140. Nazwy „pomnik przyrody”
uŜywał konsekwentnie (niezaleŜnie od kontekstu) Jan Gwalbert Pawlikowski141.
Stąd przeszła ona do przygotowanego w okresie międzywojennym przez prof.
Fryderyka Zolla (młodszego) projektu ustawy o ochronie przyrody (pomniki stanowią w ustawie element triady obiektów chronionych: parki, rezerwaty i pomniki
przyrody).
Memoriał Conwentza zajmował się dwoma podstawowymi problemami: definicją pojęcia „zabytek przyrody” i tym jak ma wyglądać ochrona takich obiektów.
Od razu została zatem podniesiona kwestia czy ochrona zabytków przyrody wyczerpuje problem ochrony przyrody, a w związku z tym jakie jeszcze inne cele
powinna realizować ochrona przyrody. Zaznaczyć trzeba, Ŝe propozycja Conwentza zawęŜenia problemu do zabytków przyrody była dla władz atrakcyjna bowiem –
jak wspomniano – wiązała się z niewielkimi nakładami. Z drugiej strony, stworzenie struktury do jej realizacji pozwalałoby politycznie spacyfikować znaczącą część
– stosując obecne nazewnictwo – pozarządowych organizacji i innych aktywnych
udziałowców róŜnych działań z tego obszaru (ang. shareholders). Wniosek ustawowy o ochronie zabytków przyrody nie uzyskał niestety większości w pruskiej
izbie poselskiej 1912.
Marian Raciborski, twórca ruchu „ku ochronie przyrody”
Marian142 Raciborski herbu Rawicz (*16 IX 1863 w Brzóstowej k/Opatowa,
†24 III 1917 w Zakopanem) został pochowany na nowym cmentarzu143, a w czasie
uroczystości 100-lecia urodzin urządzono jego obecny grób na cmentarzu zasłuŜonych („Pęksów Brzyzek”)144. Pisowni „Brzustowa” uŜywano na obszarze zarzą„begrüst dankbar die Bestrebungen des preussischen Kultusministeriums zur Erhaltung der Naturdenkmäler. Sie erklärt sich einverstanden mit den in dem Vortrag des Herrn Professor Conwentz in der
heutigen Gesamtsitzung gemachten Vorschlägen” oraz tytuły publikowanych ówcześnie w innych
krajach Rzeszy prac, np.: G. Eigner, Über den Schutz der Naturdenkmäler und insbesondere Flora.
„Ber. Bayerischen Botan. Gess.” 9 (1904); L. Klein, Botanischen Naturdenkmäler des Grossherzogtums Baden und ihre Erhaltung. Karlsruhe 1904.
140
J. Borodin, Охрана памятниковъ природы. 1910.
141
J.G. Pawlikowski, Prawo ochrony przyrody. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Nr 10, Kraków 1927, ss. 121.
142
Podano formę imienia, zgodną z obecną pisownią, zamiast najczęściej spotykanej „Maryan”
oraz rzadszych „Maryjan” i „Marjan”. Zachowała się u K. Goebla wizytówka podpisana „Marian
Raciborski” i tzw. rozprawa inauguralna, por. nadbitka: Die Morphologie der Calombeen und Nymphaeaceen. „Flora oder allg. Bot. Zeitung” (3) (1894), s. 1-38 (z przedmową datowaną München, 26 II
1894), w której zapisano, Ŝe wniósł ją „Marian Raciborski aus Brzostowa (Polen)”.
143
Por. M. Raciborski, podane daty. Archiwum UJ, sygn. S II 619.
144
Por. Sympozjum paleobotaniczne 16-18.IX.1963 r. z okazji 100-lecia urodzin Mariana Raciborskiego (zachowano rachunki ekshumacji). Rękopis Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. tymcz. Przyb.
814/76. Na grobie na tzw. nowym cmentarzu umieszczono popiersie Raciborskiego, którego wygląd
podano na ryc. 6 w pracy W. Szafer, Marian Raciborski. Obraz Ŝycia, twórczości naukowej i pracy
społecznej (Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza’ Warszawa 1948), s. 66. Ostatni akapit rozdziału Legenda Mariana Raciborskiego pracy A. Piekiełko-Zemanek, Egzotyczny ogród na Wesołej (Wyd. Literackie, Kraków 1986) moŜe być źródłem pomyłki cmentarzy, por. ibid., s. 122.
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dzanym przez Cesarstwo Rosyjskie145, chociaŜ juŜ w okresie kończenia przez Raciborskiego szkoły średniej odnotowano równieŜ pisownię „Brzóstowa”146. Raciborski pisał konsekwentnie „Brzostowa”. Po odrodzeniu Polski powrócono do
pisowni „Brzóstowa” (uŜywali jej nawet Niemcy podczas ostatniej wojny147); pisownia „Brzustowa Opatowska” zachowała się w nazwie kolejowego przystanku, a
miejscowość „Brzustowa” znajduje się w innej części kraju148.
Panuje pewne zamieszanie w sprawie studiów Raciborskiego. Wcześniej zapisał
się w roku akademickim (r.a.) 1880/81 do Szkoły Politechnicznej we Lwowie (jak
podaje biograf na studia architektoniczne)149. Wspomina o tym Szafer w relacji
rozmowy z S. Stobieckim150. Studentem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) został w r.a. 1881/82, w innym miejscu wspomniano o zdaniu matury
„humanistycznej” dopiero w wieku 23 lat151. Zachowało się świadectwo i protokoły
tej matury152. O obu maturach pisze sam Raciborski153. W spisach UJ (łącznie z tzw.
rodowodami) wykazano go jako studenta nadzwyczajnego wydziałów filozoficznego w latach akademickich 1881/82-1884/85154 i lekarskiego w półroczu zimowym r.a. 1885/86155 oraz studenta zwyczajnego wydziałów lekarskiego w półroczu
letnim r.a. 1885/86 i w r.a. 1889/90156, a filozoficznego w półroczu letnim r.a.
1890/91157. Z reguły Rostafiński zwalniał go z opłaty czesnego (często czynili tak
równieŜ inni). W dokumencie „humanistycznej” matury zapisano, Ŝe: „w lat. 18821885 jako nadzwyczajny słuchacz uczęszczał na wydział filozoficzny w c.k. Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a uchwałą tegoŜ wydziału, 28. Paźdz. 1885
L. 25 mianowany asystentem katedry botaniki w tymŜe Uniwersytecie przystąpił
145

Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, z wyraŜeniem ich połoŜenia i ludności, alfbetycznie ułoŜona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. I, Warszawa 1827, s. 49.
146
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880, s. 428: Brzustowa lub Brzóstowa. Podaje tylko
informacje ówczesne i z 1827.
147
Amtliches Gemeinde- und Dorfverzeichnis für das Generalgouverment auf Grund der Summarischen Bevölkerungs-bestandsaufnahme, Krakau 1943, s. 57.
148
Min. Adm., Gosp. Teren. i Ochr. Środ., GUS, Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce,
t. I, Wyd. Akcydensowe, Warszawa 1980, s. 170. Por. B. Piętka, Mapy ścienne. Spis miejscowości
w Polsce, t. I (A-M), s. VII, 38.
149
K. Rouppert, Prof. Dr Maryan Raciborski – wspomnienie pośmiertne. „Kultura Polski” 1917,
s. 310-318; nadbitka (s. 1-13) zawiera tekst (s. 5-13) i rzadko publikowaną fotografię.
150
W. Szafer, op. cit.144, s. 49.
151
J. Rostafiński, Rys Ŝycia M. Raciborskiego. „Kosmos” 42 (1917), s. 68-73.
152
Archiwum Państwowe oddział III (dawniej: Archiwum Akt Dawnych m. Krakowa), sygn.
GLN 194.
153
M. Raciborski, odpis dokumentu z okresu starań o przeniesienie do Krakowa. Archiwum UJ,
sygn. S II 619.
154
Spisy studentów. Archiwum UJ, sygn. WF II 277, WF II 281, WF II 284, WF II 289, WF II
292, WF II 295.
155
Spisy studentów. Archiwum UJ, sygn. WF II 298 i WL II 271 (półrocze zimowe r.a. 1885/86).
156
Spisy studentów Archiwum UJ, sygn. WL II 272 (półrocze letnie r.a. 1985/86), WL II 273
(r.a. 1886/87; wpisał się lecz nie opłacił czesnego), WL II 279, WL II 280 (r.a. 1889/90).
157
Spis studentów. Archiwum UJ, sygn. WF II 313.
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do egzaminu dojrzałości przed podpisaną komisyą na mocy rezoluyi Wys. ck. Rady
Szk. Kr. z 28. stycznia 1886 l. 765”152. Skład osobowy UJ podaje Raciborskiego
jako asystenta ogrodu botanicznego (od 1887 z pracownią) w latach 1886/871891/92158 (zachowały się dokumenty o nominacji jego samego i jego następcy
w r.a. 1892/93159). Identyfikuje ten okres jeden z biografów160.
Zatem wnioskować naleŜy, Ŝe Raciborski zaczął studia w Szkole Politechnicznej we Lwowie (r.a. 1880/81), studiował jako student nadzwyczajny botanikę
w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1881/82 – 1884/85), gdzie później
(do jesieni 1892) był asystentem. Dalsze nauki (od semestru zimowego r.a. 1885/86
i na innych wydziałach) pobierał w zaleŜności od potrzeb. Okres lat 1886-1892
traktuje sam Raciborski jako „studia uniwersyteckie”, przy czym wyrazu „studia”
uŜywa w znaczeniu „badania”. Nie moŜna zapominać, Ŝe w latach 1882-1892 Raciborski uzyskuje na badania z funduszów samej tylko Komisji fizjograficznej AU
średniorocznie ponad 200 zł w.a.161 (asystent ze stopniem doktora otrzymywał
w czasie jego pobytu na Jawie 600 złr. rocznie162).
W emocjonalnie napisanym wspomnieniu, wydrukowanym w „Czasie” prof.
Józef Rostafiński, jego nauczyciel, z którym współpracował co najmniej w latach
1882-1892 (powtórnie po powrocie do UJ w 1912), zaliczył Mariana Raciborskiego do „tylko trzech przyrodników tak pierwszorzędnego talentu” (obok Marcelego
Nenckiego i Marii Curie-Skłodowskiej)163. Przypomina o próbie wyboru Raciborskiego na członka korespondenta Akademii Umiejętności przez wydział matematyczno-przyrodniczy w 1894, co doszło do skutku po jego powrocie z Jawy164.
Biograf obliczył, Ŝe do wyjazdu z Krakowa Raciborski opublikował 37 „oryginalnych rozpraw naukowych”160 (najnowsza, niepełna bibliografia liczy 289 pozycji
i 26 nieopublikowanych rękopisów165).
Podczas pierwszej pracy w UJ poznał zaraz po publikacji pracę Conwentza
o bałtyckim bursztynie i listownie autora. Dokumentują to zachowane listy z 1891
i 1910 oraz artykuł Raciborskiego w warszawskim „Wszechświecie”166. Poznał
158

Skład osobowy UJ za lata akademickie 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91 i 1891/92.
Akta katedry botaniki. Archiwum UJ, sygn. S II 875.
160
W. Szafer, Marjan Raciborski 1863-1917. „Ilustracja Polska „Wieś i Dwór” (11-12) (1917); dysponowano nadbitką o paginacji s. 1-11 (BJ nie posiada tego rocznika czasopisma „Wieś i Dwór”; podpis
autora wspomnienia „Warszawa-Uniwersytet” wiąŜe się z jego ówczesnym pobytem w Warszawie).
161
Por. „Spraw. Kom. Fizjogr.”, op. cit., z podanych lat, m.in. obrót funduszów komisji (po dane
te dotychczas nie sięgano).
162
Por. Ludwik Bruner. Archiwum UJ, sygn. S II 619.
163
J. Rostafiński,  Maryan Raciborski. „Czas” 70 (142) (1917), s. 1-1, z poniedziałku 26 III 1917.
164
W. Szafer, op. cit.144, s. 13-14. W Składzie i programie wykładów Uniwersytetu im. Cesarza
Franciszka I we Lwowie występuje od semestru letniego r.a. 1903/4, od samego początku jako członek
korespondent AU w Krakowie.
165
J. Oleszakowa, Bibliografia prac Mariana Raciborskiego. w: J. Kornaś (red.), Marian Raciborski. Studia nad Ŝyciem i działalnością naukową. „Zesz. Nauk. UJ, ser. Varia” 210 (1986), s. 135-156.
Wylicza do końca 1892: 62 publikacje naukowe spośród 72 odnotowanych, pozostałe w większości
w „Kosmosie” i we „Wszechświecie”.
166
M. Raciborski, Bursztyn i roślinność lasu bursztynowego. „Wszechświat” 10(23-25) (1891),
s. 353-356, 376-379, 393-395.
159
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osobiście jednego z nauczycieli autora, prof. Cohna, przebywając w Uniwersytecie
we Wrocławiu, na początku wizyty w laboratoriach ówczesnych Niemiec. Pracował tam głównie w muzeum mineralogicznym. Poza Wrocławiem był w Berlinie,
Münster, Bonn (u Strasbugera), Strassburgu (u Solmsa) i Tybindze (u Vöchtinga)167,
w końcu osiadł na trzy lata w Monachium, jako asystent Karla Eberhardta von
Goebla (1855-1932, twórca Instytutu Botanicznego i ogrodu botanicznego) i zrobił
doktorat (17 III 1894)168. W listopadzie 1896 „zakontraktowany na rok do opracowania Jawańskich paproci” przybył na Jawę, gdzie przebywał blisko cztery lata.
Później – gdy urządzał ogród botaniczny w Dublanach – krytykował organizację
ogrodu botanicznego, jaką po raz pierwszy w świecie wprowadził H.R. Goeppert
(mogło to Ŝywo zniechęcić profesora botaniki Uniwersytetu we Lwowie dr. Ciesielskiego, niegdyś asystenta u Goepperta w r.a. 1871/72; jednak juŜ ponad pół
wieku wcześniej uczynił to Wincenty Pol169).
Dokonania Raciborskiego omówili jego koledzy i wychowankowie w „Kosmosie”, w numerze wydanym w 1919 w przywróconej Polsce170.
Mariana Raciborskiego udało się pozyskać szkole w Dublanach w 1900 na
opuszczoną od dwu lat katedrę botaniki171. Zbiegło się to ze zmianą przez Sejm
Krajowy dotychczasowej krajowej Szkoły WyŜszej na Akademię Rolniczą; „istota
instytutu ani charakter naukowy nie uległy przez to zmianie Ŝadnej; rzecz została ta
sama”172. Tam spotkał m.in. Jana Gwalberta Pawlikowskiego, (dr. praw, prof. prawa i ekonomii politycznej, znawca poezji Słowackiego, praktycznie do 1904 r.),
Stanisława Sokołowskiego (doc. leśnictwa, prof. krajowej Szkoły lasowej), Stanisława Grabskiego (dr., doc. UJ, prof. ekonomii społecznej, początkowo przez rok
zastępuje Pawlikowskiego; starszy brat bardziej znanego Władysława) i Jana Zawidzkiego (dr. fil., rosyjski mgr chemii, inŜ. technologii, prof. chemii ogólnej; później prof. chemii UJ). Szkoła w Dublanach kontynuowała w zasadzie tradycje
167
Dokumenty stypendium Gałęzowskiego im. Śniadeckich, w tym sprawozdanie stypendysty
Akademii Umiejętności datowane: Strasburg 18 marca 1893. Dz. Podawczy AU w Krakowie, Archiwum PAU i PAN, sygn. KSG nr 670/714/1893; numery 381 i 493 (1892) oraz 681 i 783 (1893).
168
Por. M. Raciborski, loco cit.142.
169
Por. Sudolski Z. (oprac.), Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 18261872. Wyd. Ancher, Warszawa 2004. List do Kornelii Polowej [niedatowany, II poł. VIII 1847?]:
„Ogród botaniczny zwiedzałem wczoraj, lecz zostałem bardzo w nadziejach moich zawiedziony. Nie
jest to zakład nowy, a z drugiej strony znowu nie tyle stary, Ŝeby był powaŜny. Egzemplarze drzew
przerosłe, niepotrzebnego cienia wiele, widoczny brak funduszów na utrzymanie i nowszego stanowiska naukowego w tych, co nim zarządzają.”; cytat, ibid., s. 172.
170
Maryan Raciborski. „Kosmos” 42 (1917), s. 66-93 (wyd. 1919). Autorami byli: J. Morozewicz,
s. 66-68 (zagajenie przewodniczącego, ze zdjęciem); J. Rostafiński, s. 68-73 (rys Ŝycia) i s. 81-83
(badania morfologiczne); K. Rouppert, s. 73-75 (zasługi na polu anatomii i biologii roślin) i s. 90-91
(działalność pedagogiczna); E. Godlewski (starszy), s. 75-81 (zasługi na polu fizyologii roślin)
i W. Szafer, s. 83-89 (zasługi dla fizyografii polskiej) (Zusammenfassung, s. 92-95).
171
Anonim, Kronika Akademii za lata 1896/7-1903/4. „Rocz. Akademii Rolniczej w Dublanach”
za rok 1903/4, s. 8.
172
Anonim, Kronika Akademii. Sprawozdanie Dyrekcyi krajowych szkół rolniczych w Dublanach
za czas od 1. października 1901 do dnia 30. września 1902 (Alegat I. do sprawozdania Wydziału
krajowego L.W. 83.369/903), s. 7.
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ogrodniczej szkoły Pawlikowskich w Medyce, działającej w pierwszej połowie
XIX w.173. NajwaŜniejszy dla Raciborskiego jest ogród botaniczny, uwaŜany za
kontynuację ogrodu Pawlikowskich z Medyki i jego pracy w Krakowie:
„jest za mały, przeto Dr. Raciborski obrócił przyznany mu ogród prywatny pod kultury
ogrodu botanicznego. […] Tylko poparcie koleŜeńskie bratnich ogrodów botanicznych umoŜliwiło nam szczupłymi środkami finansowymi i w krótkim czasie urządzenie tutejszego ogrodu botanicznego stosownie do potrzeb szkoły174”. [W roku kolejnym] „dobudowano szklarenkę na epiphyty, rozszerzono ogród znacznie, włączając staw, dawny ogród za prastarym dworkiem dublańskim i uzyskano tem samem miejsce na hodowlę roślin wodnych i błotnych, urządzono odrębny oddział dla kultury roślin torfowych oraz rozpoczęto systematycznie uzupełniać arboretum. […] Oparknieniu ogrodu botanicznego dzięki zasiłkowi Wysokiego Sejmu
doprowadzono juŜ do ⅔ części”175.

W ciągu 2-3 sezonów wegetacyjnych – posługując się pracą ogrodnika z pomocnikiem i mikrodotacją – uzyskał ogród z 798 gatunków w 58 „grupach rodzinowych”, z działem „grup biologicznych” „dla zwiedzającej publiczności […]
mogący zastąpić wykład biologii roślin”176 (potem prace zaczęły się ślimaczyć177).
Pamiętano mu to po śmierci: „nasza Akademia rolnicza miała szczęście zaliczać
przez lat 9 do grona profesorów sławnego uczonego […], podnosząc[ego] ogród
botaniczny dublański do rzędu pierwszych ogrodów w Europie. Ogród ten, mimo
najmniejszej ze wszystkich dotacyi, dzięki umiejętnej i ofiarnej pracy i oddaniu się
swego dyrektora, szczycił się wielkim bogactwem okazów i zasilał nimi niejednokrotnie inne ogrody botaniczne świata”178.
Marian Raciborski, jako profesor botaniki Akademii Rolniczej (niem. landwirtschaftlichen Akademie) zyskał tytuł profesora nadzwyczajnego botaniki Uniwersytetu we Lwowie 2 IX 1903179, a 25 VII 1909 profesora zwyczajnego180. W Uniwersytecie objął stworzony przez siebie Instytut Biologiczno-Botaniczny, o którego
zaczątku mowa w 1907181. Dwa i pół roku później Minister uczynił go członkiem
komisji i egzaminatorem botaniki Uniwersytetu we Lwowie dla kandydatów do
stanu nauczycielskiego w szkołach średnich182. Niedługo potem powrócił do Kra173

M. Krajewski, Dzieje Medyki. Zarys monograficzny. KAW, Rzeszów 1982, s. 62.
Anonim, loco cit.172, s. 6.
175
Anonim, loco cit.171, s. 23.
176
M. Raciborski, O zadaniach współczesnych ogrodów botanicznych i ogrodzie dublańskim.
„Kosmos” 27 (1902), s. 349-394; równieŜ nadbitka nakładem Autora, s. 1-46.
177
Por. Sprawozdanie roczne Akademii rolniczej w Dublanach za rok 1907/8 (Alegat 1. do sprawozdania Wydz. kraj. LW. 88200/09), s. 5; o ogrodzie botanicznym zapisano tam m.in.: „wiosną roku
1908 ustawiono bramę Ŝelazną, dokończono oparkanienia ogrodu”.
178
Anonim,  Ś. p. Maryan Raciborski (Wspomnienie pośmiertne). Sprawozdanie Akademii Rolniczej w Dublanach i Zakładów Naukowych z nią połączonych za rok 1916/17. Lwów 1917, s. 5-7.
179
„Beilage zum Verordnungsblatte für den Dienstbereich des Ministeriums für Kultus und Unterricht”, (19) (1903), s. 266.
180
„Beilage...”, (16) (1909), s. 156.
181
Por. Skład Uniwersytetu im. Cesarza Franciszka I we Lwowie. Półrocze letnie, rok szkolny
1906/7, s. 42.
182
„Beilage...”, (3) (1912), s. 19.
174
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kowa, gdzie ustanowiono go profesorem zwyczajnym botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektorem ogrodu botanicznego (13 IV 1912)183 oraz egzaminatorem botaniki dla kandydatów na farmaceutów184. Instytut i ogród botaniczny UJ
zawdzięczają swój rozwój następcy, prof. Władysławowi Szaferowi, wychowankowi Raciborskiego ze Lwowa, dyrektorowi do 1961 (42 lata)185.
„Ochroną zabytków przyrody” zajęto się w Galicji jeszcze przed wydaniem
drukiem memoriału Conwentza. Odpowiednie państwowe wystąpienie Ministra
Wyznań i Oświecenia miało datę 30 XI 1903, dotarło do zainteresowanych poprzez
Namiestnictwo we Lwowie z pismem datowanym 6 II 1904186. Treść tego okólnika
znamy z „Sylwana”187. W odpowiedzi Towarzystwa im. Kopernika uznano, Ŝe
byłoby „rzeczą poŜądaną stworzenie komisyi na wzór istniejącej juŜ instytucyi
konserwatorów zabytków sztuki, a mającej za zadanie zapobieganie niszczeniu
cennych zabytków przyrodniczych”188. Przesądzono w ten sposób o strukturze
organizacyjnej, krytykowanej przez Pola66. Za godne ochrony wymieniono w odpowiedzi („na razie”) sześć grup zabytków, z których ostatnią stanowiły „drzewa
starością swą powaŜne i opieki godne”. Przewodniczącym Towarzystwa
im. Kopernika był wtedy przez dwie kadencje prof. M. Raciborski (1904, 1905),
zmienił go na dwa lata prof. M. Smoluchowski (1906, 1907), u którego w Zarządzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Później do końca swego pobytu we
Lwowie był członkiem Zarządu189. Sprawy „konserwacyi zabytków przyrody krajowej” były za kadencji kolejnych prezesów przedmiotem posiedzeń Zarządu.
Memoriał Conwentza zaliczono w 1906 do „najwaŜniejszych dzieł wyszłych w
r. 1905”190, a jego krótka recenzja ukazała się w „Sylwanie” w połowie 1907191.
W czerwcu 1907 „Czas” opisał „zebranie obywateli i uczonych w sprawie
ochrony zabytków przyrody”, zwołane przez „Tow. im. Kopernika we Lwowie”.
JuŜ wtedy rozwaŜano, Ŝe „moŜnaby dąŜyć na wzór zagranicy do tworzenia tzw.
rezerwoarów, to jest ograniczonych skrawków ziemi, pozostawionych do swobodnego rozwoju danej flory, naprzykład lasu dziewiczego lub stepu”192. Wymie183

„Beilage...”, (9) (1912), s. 72.
„Beilage...”, (19) (1912), s. 180.
185
W. Szafer, wyciąg Album Promotionum Uniwersytetu we Lwowie. Archiwum UJ, sygn. S II 619.
186
Anonim, Ochrona zabytków przyrody. „Kosmos” 29 (1904), s. 362-365.
187
W.T., Okólnik c. k. Namiestnictwa w sprawie ochrony zabytków przyrody. „Sylwan” 22 (1904),
s. 97-102.
188
Prawdopodobnie odpisał w imieniu Zarządu Towarzystwa M. Raciborski. Por. Protokół
XXXIV. Walnego Zgromadzenia Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika (18 II 1905). „Kosmos”
30 (1905), s. 1-12. Cytat, loco cit.186, s. 363.
189
Por. protokoły Walnego Zgromadzenia i skład Zarządu Towarzystwa im. Kopernika. „Kosmos” 29-36 (1904-1911).
190
Anonim, Literatura. NajwaŜniejsze dzieła wyszłe w r. 1905. „Sylwan” 24 (1906), s. 34-35.
191
Anonim (recenzja), Conwentz H. Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer
Erhaltung. Berlin 1904. Conwentz H. Schutz der natürlichen Landschaft, vornehmlich in Bayern.
Berlin 1907. „Sylwan” 25 (1907), s. 489-490.
192
Anonim, Kronika – Ochrona zabytków przyrody. „Czas” 60 (134), s. 2; wyd. wieczorne, piątek
14 VI 1907.
184
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niany w doniesieniu „Kwestyonaryusz w sprawie ochrony zabytków przyrodniczych w kraju” wydrukowano później w „Kosmosie” i „Sylwanie”193. Niedługo
„Czas” pisał o zakończeniu X Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich i przyjętej
„przez aklamacyę” rezolucji, powziętej przez IV. sekcję przyrodniczą: [Zjazd]
„wyraŜa przekonanie, Ŝe zabytki przyrodniczej przeszłości kraju naszego naleŜy
poznać i chronić, wiedzę o nich popularyzować, a jak najrychlej przystąpić do ich
spisania”194.
W roku następnym Raciborski umieścił pierwotnie tekst poświęcony zabytkom przyrody w piśmie „Ateneum Polskie”, którym kierowali Stanisław Zakrzewski oraz Stanisław Grabski, Jan Kasprowicz, Edward Porębowicz i autor
artykułu (wszyscy byli członkami AU)195. Wspólnie z L. Sawickim przedrukował go bezpośrednio przed wybuchem pierwszej wojny światowej w postaci
„programu pracy dla działaczy kulturalnych” w TUL im. A. Mickiewicza196,
opuszczając jeden197 i dopisując dwa198 akapity. Z okazji 30-lecia śmierci autora
przedrukował tekst Szafer jako osobną pozycję PROP, opuszczając trzy wymienione akapity, dodając własny wstęp i warstwę ilustracyjną (pierwotny tekst był
jej pozbawiony)199. PołoŜono w nim nacisk na „odtworzenie ginącego krajobrazu wieków minionych”. Kolejno opowiedział Raciborski tylko o zabytkowej
florze w artykule „Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin”, zebrawszy aktualne rezultaty pism Ministra oświaty i Namiestnictwa oraz ankiety Towarzy193
[Tow. Przyrodników Polskich im. Kopernika], Kwestyonariusz w sprawie ochrony zabytków
przyrodniczych w kraju. „Kosmos” 32 (1907), s. 484-485 oraz „Sylwan” 26 (1908), s. 165-166 z
dodatkiem Od Redakcyi, s. 166-167.
194
Anonim, Ze Zjazdu lekarzy. „Czas” 60 (170), s. 2; wyd. wieczorne, sobota 27 VII 1907.
195
M. Raciborski, Zabytki przyrody. „Ateneum Polskie” R. 1, t. 1 (1) (1908), s. 38-47.
196
M. Raciborski, L. Sawicki, loco cit.127, s. 5-18.
197
Opuszczony tekst po wyrazach „Beskiden-Verein” brzmi: „Mimo ogromnego postępu, jaki
wykazują nasze podręczniki szkół galicyjskich, oraz wydawane obecnie w Kongresówce, brakuje nam
reprodukcji krajobrazów rodzimych. Nauczycielowi łatwiej jest zapoznać ucznia drogą rycin lub
obrazów świetlnych z krajobrazem Ziemi Ognistej, Brazylii lub Jawy, aniŜeli z krajobrazami Polesia lub Karpat. Poprawa tych stosunków musi być zadaniem naszych instytucji naukowych, Towarzystwa im. Kopernika we Lwowie, Kasy Mianowskiego w Warszawie, Akademii Umiejętności
w Krakowie, ale moŜliwą będzie dopiero przy poparciu na całym obszarze kraju mieszkających
jednostek. Ogromną zasługę zyskaćby celową pracą mogły nasze Towarzystwa fotografów” (por.
loco cit.195 i 196).
198
Na końcu tekstu dopisano: „Prócz zabytków Ŝywych istnieje w tradycji ludu swoiste zamiłowanie piękna kwiatów, wyraŜające się w formach wiązanek i wieńców. I pod tym względem, nasz
naród – tak jak narody inne, ma pewne tradycje własne, ginące dziś, lecz dochowane w śladach,
w układzie wianków, doborze i wiązaniu ziół, przeznaczonych do święcenia, sposobie robienia
„palm” i t. d. | Ludowe typy wiązanek coraz bardziej są wypierane. Narzucone przez handel ogrodniczy kwiaty i bukiety są kosmopolityczne. I tutaj nasuwa się potrzeba poznania materjału roślinnego
zabytkowych wiązanek polskich, ich postacy i barw, ręka artysty dostosuje prastare wiązanki wieśniacze do róŜnorodnych potrzeb estetycznych Ŝycia dzisiejszego” (por. loco cit. 195 i 196).
199
M. Raciborski, Zabytki przyrody. Przedruk z oryginału z r. 1908. Wstępem i przypisami zaopatrzył W. Szafer. PROP nr 66, Kraków 1947, s. 1-26; sam artykuł z dodanymi przypisami, s. 1126.
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stwa im. Kopernika200. Wpierw, w kolejności innej niŜ w tytule, wymienił kilka
nielicznych zbiorowisk roślinnych, po czym przeszedł do obszernej listy zdaniem
respondentów „ochrony godnych” roślin, przede wszystkim drzew. Sprawa ochrony zabytków przyrody stanęła na zebraniu Akademii Umiejętności (5 IV 1909)201.
Pokłosiem tej działalności Raciborskiego był wykład „Zabytki przyrody”,
odnotowany we Lwowie w semetrze letnim r.a. 1909/10202. Dotychczas uwaŜano203, Ŝe wykład ten odbyto tylko w Krakowie dopiero w semestrze letnim r.a.
1913/14, jednak zapoczątkowano go jak widać duŜo wcześniej we Lwowie204.
Wykład miał w obu wypadkach status publicum i był „bezpłatny dla wszystkich
słuchaczów” uniwersytetu (nie zaznaczono jego przeznaczenia wyłącznie dla
studentów nauk przyrodniczych). Ogłaszanie takiego wykładu co jakiś czas stanowiło obowiązek profesorów.
Na początku lutego 1914 wybrano Raciborskiego na przewodniczącego Oddziału krakowskiego Towarzystwa im. Kopernika205. Wiemy stąd, Ŝe Namiestnictwo we Lwowie interesowało się wtedy inwentaryzacją zabytków przyrody. Przez
cały ten czas, będąc w Dublanach, we Lwowie, w Krakowie, Raciborski kontynuował działalność odczytową, o czym moŜna się przekonać z zachowanych listów,
sprawozdań towarzystw i z licznych wzmianek w prasie codziennej; wśród odczytów na plan pierwszy wysuwała się szeroko rozumiana ochrona zabytków przyrody. Nawiązywał przy tym do amerykańskiego parku natury w Yosemite.
UwaŜa się, Ŝe Raciborski wymógł stworzenie istniejącego do dziś Instytutu
Botanicznego UJ przy ul. Lubicz 46 (ogłoszenie starostwa ukazało się na początku 1911206). Nominację Raciborskiego odnotowano w korespondencji wydziału filozoficznego 24 IV 1912 i przekazano do Lwowa207. W czerwca wystąpił on (z poparciem wydziału) z podaniem „do Starostwa w sprawie wynajmu
lokalu przy ul. Lubicz l.46 na pracownię botaniczną”208. Był jednak środek roku
200

M. Raciborski, Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin. „Kosmos” 35 (1910), s. 352-366.
Anonim, Akademia Umiejętności, III. Wydział matematyczno.przyrodniczy. „Wszechświat”
(18) (1909), s. 286.
202
Uniwersytet im. Cesarza Franciszka I. Skład i program wykładów w półroczu letniem rok
szkolny 1909/10, s. 21.
203
Por. A. Piekiełko, Marian Raciborski – pionier nauczania ochrony przyrody. w: J. Babicz,
W. Grębecka, Z. Wójcik (red.), Studia z dziejów ochrony przyrody w Polsce. „Monografie z dziejów
nauki i techniki” 131 (1985), s. 54-57. Nie wykorzystano zachowanych Składów i programów wykładów Uniwersytetu im. Cesarza Franciszka I we Lwowie (błędne daty edycji artykułu w Ateneum
Polskim i początku wykładów są prawdopodobnie pomyłką zecerską).
204
Uniwersytet Jagielloński. Spis wykładów w półroczu letniem rok szkolny 1913/14, s. 24.
205
Anonim, Polskie Tow. Przyrodników im. Kopernika. „Czas” 67 (30) (1914), s. 4.
206
C.K. Delegat Namiestnika. Ogłoszenie. „Czas” 64 (5) (1911), s. 2 (wyd. poranne, środa
4 I 1911); powtórzono: 65(8) (1911), s. 5 (wyd. wieczorne, czwartek 5 I 1911). List Delegata datowano 26 XII 1910 (L: 1572/Del. Kraków).
207
Dz. Podawczy wydz. filozoficznego, nr 621 za „dziekanatu” prof. Dra Morozewicza. Archiwum UJ, sygn. WF II 14.
208
Ibid.207, sygn. WF II 14: nr 915 (11 VII), 975 (22 VII) i 1025 (18 VIII) (r.a. 1911/2) oraz nr 83
(25 X), 137 (8 XI), 151 (12 XI), 379 (20 I), 393 (23 I), 516 (19 II), 563 (1 III), 620 (15 III), 656 (8 IV)
i sygn. WF II 15: nr 1164 (9 IX) za „dziekanatu” prof. Dra Rozwadowskiego (r.a. 1912/3).
201
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budŜetowego i właściwe inwestycje moŜna było rozpocząć w roku następnym.
Warto pamiętać, Ŝe Uniwersytet Jagielloński właśnie skończył budowę dwu
nowych gmachów (Collegium physicum obok Collegium novum i Collegium
agronomicum przy ul. śabiej, teraz Al. Mickiewicza), rewalozywał dwa opuszczane budynki (dawne Collegium physicum przy ul. św. Anny i zwalniane przez
rolników Collegium iuridicum przy ul. Grodzkiej) i przejmował zwalniane pomieszczenia po szkole przemysłowej (przy ul. Gołębiej). Nie jest przedmiotem
tego tekstu inna działalność Raciborskiego (zrobiła to m.in. Alicja PiekiełkoZemanek209; naleŜy jednak pamiętać o uzgadnianiu tekstów z cytowanymi, nowymi dokumentami), dlatego ograniczono się wyłącznie do wystąpień dotyczących „zabytków przyrody”.
Trzeba wspomnieć o mowie w Sejmie krajowym we Lwowie (15 XI 1910)
posła Juliana barona Brunickiego (1863-1924)210, co prawda – jak oceniono
później – nie przyniosła „na razie Ŝadnych prawie wyników, jednak świadczyła
o wielkim zrozumieniu i umiłowaniu idei ochrony przyrody”211. Zachował się
list do Raciborskiego w tej sprawie212, a „Sylwan” i „Łowiec Polski” mowę opisały213.
Początki działalności Władysława Szafera, ucznia Raciborskiego
Władysław Szafer (*21 VII 1886 w Sosnowcu, †16 XI 1970 w Krakowie), spędził w Mielcu większość omawianego okresu Ŝycia (notabene w spolszczonej
w XIX w., niemieckiej z pochodzenia rodzinie, brat jego ojca śelisław był leśniczym w Lubieniu Wielkim)214. Praktycznie wszystkie dokumenty osobiste Szafera
z tamtego okresu zachowały się, niektóre z nich podał do wiadomości wydawca
jego wspomnień i z odtworzeniem zdarzeń nie ma kłopotów215.
Pierwsza praca Szafera – niezadługo asystenta Raciborskiego – związana była
z badaniami botanicznymi w lasach Nowej Zelandii216. Niebawem przyjęto go do
Towarzystwa Przyrodników Polskich im. Kopernika217, gdzie był współtwórcą
Sekcyi Zachęty do badań fizyograficznych. Jedno z następnych wystąpień było
209
A. Piekiełko-Zemanek, Kalendarium Ŝycia Mariana Raciborskiego. w: J Kornaś (red.), Marian
Raciborski. Studia nad Ŝyciem i działalnością naukową. „Zesz. Nauk. UJ, ser. Varia” 210 (1986), s. 942. Inaczej interpretowano przebieg „studiów” Raciborskiego i korzystano z niepełnego zasobu danych archiwalnych.
210
Anonim, W sprawie ochrony zabytków przyrody. „Sylwan” 29 (1911), s. 132-136, 166-173.
211
M. S., Korespondencje. † Ś.p. Julian hr. Brunicki (* 1863, † 1924. 9. IV). „Ochrona Przyrody”
4 (1929), s. 124.
212
[J. Brunicki do M. Raciborskiego]. Rękopis BJ, sygn. tymcz. Przyb. 811/76, pag. 11; datowany:
„we Lwowie 7.XI.1910”, na tydzień przed wystąpieniem.
213
J. Brunicki, W sprawie ochrony zabytków przyrody. „Sylwan” (1911), s. 132-136, 166-173.
214
W. Szafer, Wspomnienia przyrodnika. Moi profesorowie – moi koledzy – moi uczniowie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1973, ss. 316; por. ibid., s. 8-9.
215
J. Jentys-Szaferowa, Archiwum Profesora Szafera. „Wiad. Botan.” 25 (3) (1981), s. 231-232.
Rękopis BJ, sygn. tymcz. Przyb. 793/76.
216
W. Szafer, recenzja dwu prac L. Cockayne’a. „Kosmos” 33 (1908), s. 631-633.
217
Por. W. Szafer, loco cit.214, ryc. 29; oryginał dokumentu, loco cit.215.
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związane z działalnością Conwentza i Raciborskiego na polu ochrony przyrody218.
Głos w dyskusji na XXV Walnym Zgromadzeniu członków galicyjskiego Towarzystwa leśnego (9 VIII 1910) cytuje w całości „Sylwan”219. Przyjęto go po tym
wystąpieniu do Towarzystwa (19 IX 1910)220 i w końcu tego roku pojawia się obok
stryja w spisach członków GTL221. Szafer zgłosił trzy wnioski, z których interesujący nas pierwszy brzmiał:
przez odpowiednio zorganizowaną akcyę, na czele której stanie Zarząd Tow., dąŜyć do
dokładnego ziwentaryzowania ochrony godnych drzew i partyi leśnych w Galicyi; z uzyskanych tą drogą wiadomości i fotografii, powstanie ilustrowany „Pamiętnik drzew galicyjskich”,
który Towarzystwo moŜliwie rychło wydać postanawia.

Po dyskusji Stanisława Sokołowskiego, Ignacego Szczerbowskiego i Juliana
Brunickiego: „Walne Zgromadzenie przekazując wnioski p. Szafera Wydziałowi,
upowaŜnia tenŜe Wydział do poczynienia niezwłocznych kroków celem ich wprowadzenia”222. „Pytania tyczące się zabytków przyrody” postanowiono dołączyć do
„kwestyonaryusza spostrzeŜeń leśnych”223, rozesłanego na początku następnego
roku „do leśników i właścicieli lasów z terminem nadesłania odpowiedzi do dnia
30. kwietnia 1911”224. Zajmowano się tym kilkakrotnie, a przy okazji „uchwalono
sporządzić kosztem naszego Towarzystwa odbitki artykułu Dra W. Szafera „Cisy
w Kniaźdworze pod Kołomyją jako ochrony godny zabytek przyrody leśnej”225, […]
dla rozpowszechnienia go w sferach kompetentnych”226. We wspomnianej odezwie
stwierdzono: „niestety, na 1560 rozesłanych kwestyonariuszy, otrzymaliśmy dotychczas zaledwie 216 odpowiedzi, a więc niespełna 14 procent”227. Warto zauwa218

Por. M, Raciborski, J. Grochmalicki, Sprawozdanie Sekcyi Zachęty do badań fizyograficznych.
„Kosmos” 31 (1911), s. 143-144. Napisano tam wprost: „Szczególną uwagę zwróciliśmy równieŜ na
ochronę zabytków przyrody; delegat nasz przedstawił usiłowania Sekcyi w tym kierunku na dorocznym zjeździe leśników”. Tym delegatem był Władysław Szafer.
219
Anonim, Stenograficzny protokół obrad XXV Walnego Zgromadzenia członków galicyjskiego
Towarzystwa leśnego dnia 9. Sierpnia 1909 w Stryju. „Sylwan” 28 (1910), s. 506-584; szczególnie
s. 523-528. Winno być: „1910”, jak zapisano w dokumecie poprzedzającym i spisie treści rocznika,
a co odnotowywano później często błędnie w pracach, por. F. Krzysik, B. Szymański, Ochrona Przyrody w pracach Polskiego Towarzystwa Leśnego. w: Studia z dziejów ochrony przyrody w Polsce.
„Monografie z dziejów nauki i techniki” 131 (1985), s. 225-236.
220
Por. W. Szafer, loco cit.214, ryc. 32; oryginał dokumentu, loco cit.215. Cytowani Krzysik i Szymański piszą błędnie: „Członkiem GTL był Władysław Szafer”, por. loco cit.219, s. 229.
221
Anonim, Wykaz członków Galicyjskiego Towarzystwa leśnego. „Sylwan” 28 (1910), s. 615649; patrz s. 645.
222
Por. Anonim [K. Szeptycki], loco cit.219, s. 533.
223
Anonim, Wyciąg z protokołu posiedzenia członków GTL z dnia 19. września 1910. „Sylwan”
28 (1910), s. 621-622.
224
Anonim, Wyciąg z protokołu posiedzenia członków Wydziału GTL z dnia 4. marca 1911. „Sylwan” 29 (1911), s. 239-240.
225
W. Szafer, Cisy w Kniaźdworze pod Kołomyją jako ochrony godny zabytek przyrody leśnej.
„Sylwan” 31 (1913), s. 447-452.
226
Anonim, Wyciąg z protokołu posiedzenia członków Wydziału GTL z dnia 4. marca 1913. „Sylwan” 31 (1913), s. 604-606.
227
Wydział galic. Towarzytwa Leśnego, Odezwa. „Sylwan” 31 (1913), s. 556-557.
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Ŝyć, Ŝe w tym samym czasie na podobną ankietę znacznie większe, rozpoczynające
działalność warszawskie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK) otrzymało „tak
śmiesznie nikłą grupkę odpowiedzi” (w dwu turach: „kilkanaście” i „zaledwie 3”
w latach 1908 i 1909)228, Ŝe komisja ochrony osobliwości przyrody zawiesiła swoją
działalność229. Na zakończenie tego wątku napisano: „znaczniejszy ruch na polu
ochrony naszej przyrody w roku sprawozdawczym ujawnił się w Galicji, czego
dowodzą artykuły prof. Raciborskiego ze Lwowa […]. Na terenie zaboru pruskiego
oczywiście na polu tem pracują systematycznie niemcy z Conventzem [winno być:
Conwentzem] na czele”230. Ponownie pojawia się informacja o problemach, którymi
miała się zajmować warszawska komisja w sprawozdaniu z dzięciolecia działalności
PTK (1906-1916): „w tej materji zwracała się do nas Landeskundliche Kommission
władz okupacyjnych”231, a reaktywowa komisja w sprawozdaniu za 1917, kiedy
„rozpoczęto inwentaryzować zabytki przyrody w kraju”232.
Szafer zajął się we wspomnianym wystąpieniu z 1910 r. ochroną przyrody
w ogóle, wychodząc w artykułach o geograficznym rozsiedleniu roślin poza kształtowany wtedy „konserwatorski” kierunek ochrony przyrody. Podstawą jego pracy
pozostały (podobnie jak u Raciborskiego, przejęte być moŜe od Pola) tzw. wycieczki botaniczne. W 1917 r. (wydano ten tom dopiero na początku 1919) wziął
udział w ocenie pracy Handbuch von Polen, wydanej przez niemieckie generałgubernatorstwo warszawskie. Na początku omówienia pracy F. Paxa (seniora)
z Wrocławia napisał: „obcy uczony […] pamiętać musi o tem, Ŝe w niej szukać
moŜe tylko oryentacyi w sprawach geobotaniki drobnej stosunkowo części tych
geograficznych związków, które pod nazwą „ziem polskich” florystyka polska
objęła i od stukilkudziesięciu lat posiada”233.
Inni współtwórcy dzieła Conwentza na ziemiach polskich
Podobną do Merkbuch Conwentza „księgę drzew” (niem. Baumbuch) dla Bawarii wydał Friedrich Stützer234. Ujął w niej setki bawarskich zabytkowych drzew,
które sfotografował i zaopatrzył w historyczno-kulturowe komentarze. W przedmowie napisał:
„istnieją bardzo stare drzewne olbrzymy, stojące rzadko tu i tam w lasach i polach, które
nadal w pełnym swobody wzroście lub tylko raczej jako spróchniałe ruiny starych członków
228
Por. Anonim, Komisja Ochrony Osobliwości Przyrody. „Rocz. Polskiego Tow. Kraj.” 2 (1908),
s. 53-56; 3 (1909), s. 32-37.
229
Anonim, Rozwój Towarzystwa. „Rocz. Polskiego Tow. Kraj.”, 4 (1910), s. 7-11; ibid., s. 9.
230
Anonim, Komisja Ochrony Osobliwości Przyrody. „Rocz. PTK”, s. 75-76; [pozostawiono
błędny zapis nazwiska Conventz].
231
A. Janowski, Sprawozdanie z dziesięcioletniej działalności P.T.K. „Rocz. PTK”, 8-10 (19061916), s. 11-12.
232
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Sprawozdanie za rok 1917, s. 4-5.
233
W. Szafer (rec.), Pax F.: Die Pflanzenwelt Polens. „Kosmos” 42 (1917), 129-135. Cytat, ibid.,
s. 129-130.
234
F. Stützer, Die grössten, ältesten oder sonst merkwürdigkeitein Bäume Bayerns in Wort und
Bild. München 1900; do 1905 miała trzy wydania.
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kołyszą się w świetle słońca, z podziwem oglądane, w których postrzegamy nie tylko najstarsze organizmy Ŝywe w przyrodzie, ale równieŜ Ŝywych świadków wielkiej przeszłości. Pod
tymi drzewami rozgrywała się przecieŜ we wszystkich czasach znacząca część dziejów cywilizacji”.

„Księga drzew” łączyła naukowy pogląd Humboldta i romantyczne wizje oraz
zwracała uwagę na stare drzewa. To ostatnie mieściło się w tradycji działań bawarskich władców, którzy od połowy XIX w. polecali uwadze swoich ministrów bliskie ich sercu „stare drzewa i aleje”, co „piękniejsze, grubsze lub interesujące grupy drzew” w lasach, „często wiele setek liczące lipy w i przy wioskach, placach
targowych i miastach prowincjonalnych” oraz inne rodzaje drzew jak dęby, wiązy
lub buki235. Z „Księgą drzew” łączyły się w Bawarii naukowe artykuły w czasopismach236.
Pierwszy komitet prowicjonalny ochrony „zabytków przyrody” powstał w prowincji Śląsk (23 X 1907), za nim następowały do końca 1908 m.in. Brandenburgia,
Prusy Zachodnie i Pomorze oraz komitet powiatowy w Toruniu. Komitety nie
miały struktury hierarchicznej, jednak dąŜono do współpracy i wspólnego ustalania
celów nie tylko w prowincjach lecz w całej pruskiej (takŜe niemieckiej) ochronie
zabytków przyrody. Dla wymiany poglądów i informacji o wynikach pracy zwoływano coroczne konferencje kierujących komitetami. Na pierwszej konferencji
tego rodzaju moŜna juŜ było donieść o utworzeniu sześciu komitetów prowincjonalnych, siedmiu obwodowych, jednego komitetu krajobrazowego i czterech komitetów w miejscowościach, z piętnastu tych komitetów zostali wysłani delegaci
na zjazd krajowy (5 XII 1908). W pracy nad ochroną przyrody w miejscowościach
Państwowy Ośrodek i właściwe komitety były zdane na dobrowolny udział pojedynczych osób i stowarzyszeń. W 1909 przewidziano dotację budŜetową na prowadzenie Ośrodka, w roku następnym przeniesiono go z kierownikiem do Berlina
(zachował się odręcznie pisany stamtąd list do Raciborskiego z lutego 1910). Sam
Conwentz zachęcał do tworzenia komitetów w róŜnych prowincjach i na niŜszych
szczeblach. Literatura wskazuje, Ŝe wspólnie odbywały wiosenne zjazdy: Botanischen Vereins der Provinz Branderburg, Naturwissenschaftlichen Vereins der
Provinz Posen, Naturwissenschaftlichen Vereins in Bromberg i Westpreussichen
Botanisch-Zoologischen Vereins, obejmujące w końcu XIX w. takŜe Śląsk.
Jak wspomniano Romer umieszczał od 1897 we lwowskim „Kosmosie” spisy
„prac odnoszących się do fizyografii ziem polskich”, którym objął wpierw lata
1891-1900 i sporządził do nich indeks. Kontynuował tę działalność w latach 19011905. Jego pracę przejął Wilhelm Pokorny, prowadzący spis w latach 1906-1912237.
235

R. Hölzl, loco cit.137, s. 33-34.
Por. G. Eigner, Der Schutz der Naturdenkmäler insbesondere in Bayern. „Naturwiss. Z. für
Land- und Forstwirtschaft” 3 (1905), s. 428.
237
Por. „Kosmos” spisy E. Romera: 22 (1897), s. 341-392, 587-661; 23 (1898), s. 560-624;
25 (1900), s. 108-173; 26 (1901), s. 148-170, 257-303; 27 (1902), s. 186-226, 302-334, 409-455;
30 (1905), s. 19-106; 31 (1906), s. 1-166 (dodatek) i W. Pokornego (podawane jako dodatki): 32
(1907), s. 1-59; 36 (1911), s. 1-175; 41 (1916), s. 1-215.
236
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W spisach Romera występowały prace botaniczne m. in. Conwentza (26), Pfuhla
(11) i Schubego (18 prac), Pokorny zwiększył te liczby, odpowiednio, o 7, 5 i 14
prac. Dało to tylko tym trzem badaczom, odpowiednio, 33, 32 i 16 prac, łącznie co
najmniej 81 zarejestrowanych prac o florze „ziem polskich”.
Z drugiej strony wiemy, Ŝe znali się ze sobą H. Goeppert, F. Cohn, H. Conwentz, T. Schube z Wrocławia i F. Pfuhl z Poznania. Czterej pierwsi naleŜeli do
Schlesischen Gesellstchaft für vaterländische Cultur. Jak Conwentz jego członkami korespondentami byli: Purkinje (rodzinę znał Wincenty Pol238) i Wiesner
(u którego studiował w Wiedniu Szafer239). Z kolei Raciborski znał z listów Conwentza, poznał osobiście Cohna i miał okazję poznać Schubego; w czasie swego
pobytu we Wrocławiu wystąpił wszak przed sekcją nauk przyrodniczych Towarzystwa240. Wiemy, Ŝe co najmniej jedna praca Conwentza dotycząca Pomorza
Gdańskiego i pierwsza wersja jednej z prac Pfuhla poświęcona Wielkiemu Księstwu Poznańskiemu naleŜały do Raciborskiego (na obu z nich znajduje się jego
podpis). Wiemy, Ŝe wspólnie studiowali w Krakowie Raciborski, Romer
i Porębowicz, we Lwowie dołączył do nich po pobycie w Wiedniu Szafer (kiedy
robił doktorat we Lwowie Porębowicz był tam dziekanem, a Romer pracował juŜ
od wielu lat).
Znamy sporządzoną na wzór Merkbuch Conwentza241 przez Theodora Schubego Waldbuch von Schlesien (ryc. 4)242. O Theodorze Schubem wiemy zresztą
więcej. Urodził się we Wrocławiu (8 X 1860), pomiędzy latami urodzenia Conwentza i Raciborskiego243. W co najmniej semestrach letnim r.a. 1877/78 i jesiennym r.a. 1878/79, obu lat akademickich 1879/80 – 1881/82 i semestrze jesiennym r.a. 1884/85 studiował w wydziale filozoficznym tamtejszego Uniwersytetu244. Zaczynał w czasach gdy Conwentz był asystentem Goepperta100,
w 1885 (po śmierci Goepperta) obronił pracę doktorską; jej temat wskazuje na
prof. Cohna jako jej patrona245. Członkowie krakowskiej Komisji Fizjograficznej
otrzymywali odbitki jego prac. Od semestru letniego r.a. 1897/98 do końca r.a.
1905/6 był członkiem mającej siedzibę w Uniwersytecie komisji dla kandydatów
238

Por. List do Kornelli Pollowej (niedatowany, VIII/IX 1847?), loco cit.169, s. 178-180.
Por. J. Wiesner, zachowane zaświadczenie kollokwium 4 godzinnego wystawione 8 VII 1908.
Rękopis BJ, sygn. tymcz. Przyb. 793/76.
240
[M.] Raciborski, Ueber ein neues fossiles Lebermoos. „Jahres-Ber. Schlesischen Ges. vaterländ.
Cultur” (II. Naturwiss. Abt.), 70 (1892), s. 26-27. [Posiedzenie 23 XI 1892]. Pracę opuszczono w
spisie: J. Oleszakowa, loco cit.162, s. 137.
241
T. Schube, loco cit.242, s. 3.
242
T. Schube, Waldbuch von Schlesien. Nachweis der beachtenswerten und zu schützenden
Bäume und Sträucher nebst einer Charakteristik seiner wichtigsten Holzgewächse. Herausgegeben auf
Veranlassung des Ministers für Domämen und Forsten von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Verlag von Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1906, ss. 180.
243
K. Pretzsch, ibid.99, s. 265.
244
Personal Verzeichnis..., ibid.98: (98), s. 31; (99) i (101, s. 32; (102), s. 31; (103), s. 32; (104),
s. 34; (105), s. 35; (106), s. 37; (111), s. 35.
245
K. Pretzsch, loco cit.99: Beiträge zur Kenntnis der Anatomie blattarmer Pflanzen mit besonderer Berücksichtung der Genisteen. Breslau 1885, ss. 28. Phil. Diss., 11 III 1885.
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na nauczycieli szkół średnich, wspólnej
dla prowincji we Wrocławiu i w Poznaniu; początkowo jako egzaminator zoologii, później botaniki i zoologii oraz
okresowo chemii obok mineralogii246.
W tym okresie awansował ze starszego
nauczyciela na profesora gimnazjum
realnego „am Zwinger” we Wrocławiu
(po semestrze letnim r.a. 1902/3) i posługiwał się tytułem profesora. Jak sam
pisze we wstępie, praca nad pierwotną
wersją Waldbuch von Schlesien zajęła
mu „dobre 2000 mil pieszo i około
1700 mil na rowerze”, co pozwoliło mu
ją „w przeciągu 4¼ lat zakończyć”247.
Potem corocznie ją uzupełniał; dopiski
i uzupełnienia zamieszczał w kolejnych
rocznikach Towarzystwa Śląskiego
(Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur),
w którym pełnił rolę kustosza tzw.
Ryc. 4. Strona tytułowa Waldbuch von Schleherbarium.
sien Theodora Schubego242.
Mniej wiemy o Fritzu Pfuhlu, posługującym się takŜe tytułem profesora nauczycielu szkoły średniej, działałającym w tym czasie w Poznaniu. Od 1894 do co
najmniej 1908 jest wydawcą „Zeitschrift der Botanischen Abteilung, Naturwissenschaftlicher Vereins der Provinz Posen”, w nim opublikował obszerny raport Bäume und Wälder der Provinz Posen (1904) (ryc. 5)248 i uzupełnienie do niego
(1908)249. NaleŜy sądzić, Ŝe była to (co najmniej od tomu IX (1902) część większego, niemieckiego Towarzystwa Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft in Posen, które zmieniło później nazwę organu: „Naturwissenschaftliche
Abteilung (Des Naturwissenschaftl. Vereins), Zeitschrift der Sektion für Botanik”;
nie zmienił się jednak wydawca i w zasadzie szata graficzna zeszytów. Wiemy
z treści pierwszego artykułu, Ŝe autor oparł się na opublikowanej pracy o roślinach
246

Personal Verzeichnis..., ibid.98, Wissenschaftliche Prüfungs-Comission für die Candidaten des
höheren Schulamts der Provinzen Schlesien und Posen: (138), s. 19; (139), s. 18-19; (140) – (148),
s. 19-20; (151) – (153), s. 21; (154), s. 23-24.
247
T. Schube, loco cit.242, s. 4-5.
248
[F.] Pfuhl, Bäume und Wälder der Provinz Posen. Ein Bericht im Auftrage der Naturwissenschaftlichen Abteilung. „Z. Naturwiss. Abt. (Naturwiss. Vers.)” 10 (2-6) (1904), s. 1 (41) – 184
(224).
249
[F.] Pfuhl, Bäume und Wälder der Provinz Posen. Nachtrag I. „Z. Naturwiss. Abt. (Naturwiss.
Vers.)” 14 (1907/1908), s. 101 (69) – 129 (97).
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Ryc. 5. Okładka czasopisma i pierwsza strona z podpisem M. Raciborskiego Bäume und Wälder der
Provinz Posen Fritza Pfuhla (z nałoŜonym elektronicznie spisem treści)248.

naczyniowych macierzystej prowincji (1896)250. Nadal publikował w nim radca
ds. zdrowia dr Schönke (artykuł o cisie), znany z listy nazw miejscowych, pochodzących od polskich nazw roślin (przypomniał nazwę „Niemiec” uŜytą w znaczeniu „nie-Słowianin” przed ponad 40. laty przez pismo „Bonplandia”)251. Fragment
tego artykułu przytoczył Pfuhl252. Znał on takŜe prace Conwentza i przynajmniej
część pracy Schubego253. Zamieszczone pytania z 1899 w celu zbadania geografii
roślin „naszej prowicji” zdają się być pierwowzorem polskiej ankiety, którą opisano powyŜej254.
Zarówno Conwentz, jak i Schube255 i Pfuhl256 mogli się oprzeć na swoich wcześniejszych pracach. Na podstawie ich prac po odrodzeniu się Polski sporządzono
250

[F.] Pfuhl, loco cit.248, s. 11.
[…] Schönke, Ortsnamen der Provinz Posen, welche von polnischen Pflanzenbezeichnungen
angeleitet sind. „Z. Naturwiss. Abt. (Naturwiss. Vers.)” 8 (2) (1901/1902), s. 68-82.
252
[F.] Pfuhl, loco cit.248, s. 2-3.
253
[F.] Pfuhl, loco cit.248, s. 8.
254
[F.] Pfuhl, loco cit.248, s. 6-7.
255
Por. T. Schube, Die Verbreitung der Gefässpflanzen in Schliesen nach dem gegenwärtigen
251
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odpowiednie listy na przyznanych jej częściach na Śląsku257, w Poznańskim258 i na
Pomorzu 1928 r.259. Szymon Wierdak (wychowanek Szafera) ocenił prace Schubego i Pfuhla następująco260: „Dzielnice wielkopolska i śląska dzięki pracy Niemców
mają juŜ zestawione niemal wszystkie waŜniejsze okazy drzew zabytkowych, opisane i zilustrowane w specjalnych broszurach”.
Podsumowanie (B)
Informacje zebrane części B „zapisków” dotyczą w większości okresu drugiej
połowy XIX w. i początków XX w., kiedy zaczęła się krystalizować myśl o „odrodzonej Polsce”. Na początku przedyskutowano wieloznaczność pojęcia „ziemie
polskie”. Dodano wątek estetyczny, związany z wybitnym Wielkopolaninen Karolem Libeltem, jak się później okazało, pozostający na marginesie rozwaŜań (interesujący głównie Niemców).
Omówiono mało znaną analizę Pola państwowego, austriackiego systemu ochrony zabytków, który w zasadzie stanowił podstawę przyjętego później systemu
ochrony przyrody. Wskazane przez Pola przyczyny nieskuteczności działań urzędowych instytucji pozostały aktualne do dzisiaj.
Powstanie i rozwój ochrony zabytków przyrody zawdzięczamy licznym towarzystwom (zwanym obecnie organizacjami pozarządowymi), w tym regionalnym
i wywodzącym się z nich osobom. Pracowały one często w szkołach średnich,
a w odrodzonej Polsce tylko pojedyncze przeszły do szkół wyŜszych. W dzielnicy
zarządzanej przez Prusy często identyfikowano je z Niemcami, podczas gdy niektóre osoby były tylko „nie-Słowianami”. W związku z tym omówiono obszerniej
historię holenderskiej rodziny Conwentzów, działających w Gdańsku od drugiej
połowy XVII w. Zatrzymano się na działalniach Hugo Conwentza, uznanego twórcy nowoczesnej ochrony przyrody. Przedstawiono stworzone przez niego pojęcie
„zabytku przyrody”.
Uporządkowano częściowo Ŝyciorysy Mariana Raciborskiego i Władysława
Szafera. Zajęto się zwłaszcza ich działaniami dotyczącymi „zabytków przyrody”.
Odnaleziono pracę Raciborskiego, a w przypadku Szafera zestawiono na potrzeby
Stande unserer Kenntnisse. Breslau 1898, s. 1-19. Poświęcona 70-leciu urodzin F. Cohna, kopia
z podpisem M. Raciborskiego.
256
Por. F. Pfuhl, Die bisher in der Provinz Posen nachgewiesenen Gefässpflanzen. „Naturwiss.
Verein Prov. Posen, Z. Bot. Abt.” 3(1) (1896), s. 1-70.
257
T. Wiśniewski, Wykaz drzew godnych ochrony na Śląsku Górnym. Wstępem opatrzył B. Hryniewiecki. Według prof. Th. Schubego „Waldbuch von Schlesien”. Komisja Ochrony Przyrody, Kraków 1923, ss. 12. Autor wstępu (s. 2-5) podaje błędnie rok wydania pracy Schubego (1901 zamiast
1906), por. loco cit.257, s. 3 i T. Schube, loco cit.242.
258
W. Kulesza, Wykaz drzew i krzewów godnych ochrony w Poznańskiem i na Pomorzu.
„Ochrona Przyrody” 7 (1928), s. 9-45.
259
K. Stecki, W. Kulesza, Godny ochrony jesion i jarzębina szwedzka w Kartuzach. „Rocz. Polskiego Tow. Dendrolog.” 1 (1926), s. 105-110.
260
S. Wierdak, Wykaz drzew godnych ochrony. „Rocz. Polskiego Tow. Dendrolog.” 1 (1926),
s. 53-69.

ZAPISKI DO HISTORII RUCHU OCHRONY PRZYRODY
181
__________________________________________________________________________________________

pracy aneksy (przebieg kariery naukowej i wystąpienia do 1919), publikowane
gdzie indziej.
Opisano wstępnie działalność spowodowaną na ziemiach polskich wystąpieniami Conwentza. Omawiano dokumenty źródłowe (wiele po raz pierwszy), przedstawiające rzeczywistość inaczej niŜ dotychczas sądzono. Wiele faktów uwaŜanych
za dowiedzione trzeba po latach zweryfikować.
Podziękowania. Inspirację do napisania tekstu stanowiło 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, jednego z ostatnich załoŜonych polskojęzycznych towarzystw tego rodzaju na ziemiach polskich czasu zaborów. Nie byłoby to
moŜliwe bez wiedzy i spolegliwej pomocy zatrudnionych w katalogach i czytelniach bibliotek i archiwów, nade wszystko w Krakowie.

NOTES ON HISTORY OF PRESERVATION OF NATURE MOVEMENT IN POLAND
I. ON IDEA OF MONUMENT OF NATURE IN XIX AND BEGINNING OF XX CENTURY (B)
(Summary)
The paper is a continuation of work published in part A. It discusses the notion „Polish lands” („ziemie polskie”) as it determines materials used. The estetics’ reasons of nature protection are treated in
works by Alexander Humboldt and philolosophical form of Karol Libelt from Poznań (then Prussia). Simultaneously, preparative administrative works then took place in Russia governed regions (Razumovsky
1812) and Austrian annexed territories (Wincenty Pol’s critics of monuments protection established, Vienna 1853 and physiographical commission, Kraków 1866). Hugo Conwentz, a member of Dutch Mennonite family, who lived in Gdańsk since XVIIth century, after the studies in Wrocław (then Breslau, Silesia) and Göttingen, a director of Provincial Museum in Gdańsk (then Danzig, Prussia), has investigated the
Pomeranian region. He introduced a legal German notion „der Naturdenkmal” (in Polish commonly
„zabytek przyrody”), established Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Gdańsk for the first time in the
world and later on moved with it to Berlin by Prussian government. The work describes members of lerned
and scientific societies, university professors Marian Raciborski (Dublany and Lwów, later on Kraków)
and his pupil Władysław Szafer (Lwów, later on Kraków), both in Galicia (then Austria). In the Silesia
acted Theodor Schube in Wrocław and in the Great-Poland – Fritz Pfuhl in Poznań, both grammar-school
professors and members (with Hugo Conwentz) of local societies.
The work complete Annexes: beginning of Szafer’s career and his publications until the end of the first
world war, published elsewhere. The paper is in part based on archival records, not exploited by the others any
time. Hence, many recognized things must be anew reconsidered now.
Translated by Władysław Kraus, Danuta Kraus

Pałac Lubomirskich w Przemyślu. Rys. Tadeusz Łaba.
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WSPOMNIENIE O DZIAŁALNOŚCI I DOROBKU
PRZEMYSKICH SZKÓŁ ROLNICZYCH
Rodzaje szkół i kierunki kształcenia
Pisząc o „przemyskich szkołach rolniczych” naleŜałoby na początek zaznaczyć,
Ŝe przez szereg lat uŜywano wyłącznie określenia „bakończyckie szkoły rolnicze”.
Nazwa „przemyskie szkoły rolnicze” pojawiła się znacznie później i zaczęła w
pełni funkcjonować, gdy Bakończyce zostały ściśle zintegrowane z miastem Przemyślem. Pierwszą szkołą, od której rozpoczął się proces rozwoju przemyskich
szkół rolniczych, była roczna Państwowa Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza. Powstała 5
września 1944 r. na bazie b. majątku ks. Lubomirskich1. Na uwagę zasługuje przy
tym fakt, Ŝe majątek Bakończyce połoŜony na wschodnich peryferiach miasta,
wraz z przysiółkiem o tej samej nazwie, stanowił niegdyś część podmiejskiej wsi
Krówniki2.
Inicjatorem i organizatorem szkoły był inŜynier Kazimierz Kiełtyka, znany
w środowisku przemyskim jako dobry fachowiec i ceniony działacz społecznooświatowy. On teŜ został pierwszym dyrektorem nowopowstałej szkoły. Po niespełna 2-letnim okresie jej istnienia nastąpiły liczne zmiany organizacyjne i programowe. W miejsce istniejącej Państwowej Szkoły Rolniczo-Ogrodniczej utworzono Gimnazjum Ogrodniczo-Rolnicze, przekształcone wkrótce w Liceum Rolnicze, a następnie w 4-letnie Technikum Rolnicze (tabela 1).
W roku szkolnym 1953/54 dokonano zmiany w dotychczasowym profilu
kształcenia. W miejsce kierunku ogólnorolniczego wprowadzono kierunek rolniczo-łąkarski o 4-letnim, a rok później o 5-letnim okresie nauczania. Technikum
Rolniczo-Łąkarskie było najdłuŜej funkcjonującą jednostką organizacyjną i programową wśród „bakończyckich” szkół rolniczych. Istniało od 1953 do 1992 roku,
a więc 39 lat. Jego miejsce wśród miejscowych szkół rolniczych moŜna określić
jako szczególne. Była to bowiem jedna z nielicznych specjalizacji tego typu w kraju3. Technikum Rolniczo-Łąkarskie oprócz solidnych podstaw z przedmiotów
1

Uroczyste otwarcie roku szkolnego odbyło się 3 listopada 1944 r., poprzedzone Mszą św. w Kościele na Błoniu.
2
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, pod red. B. Chlebowskiego, J. Krzywickiego.
3
W latach 50-tych w materiałach Departamentu Oświaty Rolniczej Min. Rol. wymieniano (poza
Bakończycami) 2 miejscowości, w których istniały takie szkoły: Lidzbark Warmiński i SzczecinDąbie.
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ogólnorolniczych przygotowywało absolwentów do nowoczesnego organizowania
i prowadzenia gospodarki na uŜytkach zielonych, tj. łąkach i pastwiskach, a takŜe
w zakresie polowej produkcji pasz. Absolwenci o specjalizacji łąkarskiej znajdowali zatrudnienie w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych, a z uwagi na
potrzebę bezpośredniej współpracy z meliorantami angaŜowano ich do pracy w Rejonowych Kierownictwach Robót Wodno-Melioracyjnych. Wielu z nich odbywało
praktyki na Ziemiach Odzyskanych, szczególnie w województwach: opolskim,
wrocławskim, zielonogórskim i szczecińskim. Tam byli chętnie i na dobrych warunkach zatrudniani i tam wielu z nich osiedliło się na stałe.

Odbudowany w 1954 r. pałac Lubomirskich, siedziba szkół rolniczych. Widok ze
strony wschodniej, w głębi fragment oficyny podworskiej. Fot. ze zb. autora.

We wrześniu 1958 r. przy Technikum Rolniczo-Łąkarskim powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a w latach 60-tych zorganizowano kolejno: 2,5-letni Korespondencyjny Kurs Rolniczy (1961), 3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne (1965),
5-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne (1966), Zasadniczą Szkołę Rolniczą (1969)
oraz Punkt Konsultacyjny 3-letniego Technikum Rolniczego Zaocznego przy Zasadniczej Szkole Rolniczej w Nowym Siole w powiecie Lubaczowskim. Na nieco
szerszą wzmiankę, ze względu na osobliwy i innowacyjny charakter zasługuje
zorganizowane w 1973 r. Telewizyjne Technikum Rolnicze. Technikum to realizowało program 3-letniego Technikum Rolniczego Zaocznego. Zasadnicze funkcje
dydaktyczne przejęła telewizja, prowadząc cykl lekcji obejmujący podstawowe
wiadomości z przedmiotów wchodzących w skład programu nauczania. Rola
szkoły sprowadzała się do prowadzenia naboru i ewidencji uczniów, zaopatrywania
w materiały szkoleniowe, recenzowania zadań kontrolnych i przeprowadzania egzaminów. Lekcje telewizyjne były prowadzone przez 2 lata, czyli 4 semestry. Dalszy etap nauki, tj. 2 ostatnie semestry kontynuowali uczniowie w szkole systemem
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zaocznym. Upowszechniając doświadczenia Telewizyjnego Technikum Rolniczego Ministerstwo Oświaty i Wychowania zorganizowało w roku szkolnym 1976/77
radiowo-telewizyjną szkołę średnią. Wszystkie te jednostki szkolne (szkoły stacjonarne, zaoczne i telewizyjne technikum rolnicze) do 1976 r. funkcjonowały „pod
dyrekcją” Technikum Rolniczo-Łąkarskiego. Tak duŜa liczba szkół skupionych
w jednym ośrodku szkolnym wymagała nowej i odpowiedniej struktury organizacyjnej. Tą strukturą stał się powołany w 1976 r. Zespół Szkół Rolniczych4. Powołanie zespołu było nie tylko aktem formalnym, ale oznaczało utworzenie duŜej,
wielozadaniowej jednostki oświatowej, w której sprawniejsze i łatwiejsze stało się
zarządzanie poszczególnymi szkołami, a takŜe efektywniejsze organizowanie i
realizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. W 1984 r. Zespół Szkół Rolniczych otrzymał imię prof. Władysława Szafera i imię to zostało zachowane przy
kolejnych zmianach strukturalnych5.
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Szafera istniał do 1998 r., a więc 22
lata. W ciągu tego okresu powstało 11 nowych szkół zarówno stacjonarnych jak
równieŜ zaocznych, w tym 7 szkół rolniczych i ogrodniczych. Były to:
•
5-letnie Technikum Rolnicze (1976),
•
3- letnie Technikum Ogrodnicze (1976),
•
3-letnie Technikum Ogrodnicze Zaoczne (1976),
•
2-letnie Policealne Studium Ogrodnicze (1977),
•
2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza Zaoczna (1978),
•
2-letnie Policealne Studium Rolnicze Zaoczne (1980),
•
5-letnie Technikum Ogrodnicze (1989).
W skład Zespołu weszła takŜe szkoła środowiskowa. Była nią Zasadnicza
Szkoła Rolnicza w śurawicy. Szkoła ta istniała do czerwca 1984 r.
Pod koniec lat 80-tych i w latach 90-tych zaczęły się pojawiać inne typy szkół
pośrednio związane z rolnictwem, bądź zupełnie z rolnictwem nie związane jak np.
4-letnie Technikum Mleczarskie (1989), 3-letnia Zasadnicza Szkoła Aparatury
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego (1989), czy 4-letnie Liceum Ekonomiczne
(1993). Pewną nową i interesującą inicjatywą wychodzącą naprzeciw potrzebom
rolnictwa w nowej sytuacji gospodarczej było zorganizowanie 5-letniego Liceum
Agrobiznesu (1996). W ostatniej fazie istnienia Zespołu Szkół Rolniczych coraz
wyraźniej zaczęło się uwidaczniać zjawisko likwidacji niektórych szkół rolniczych.
W grudniu 1998 r. zmieniono dotychczasową nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu im. Władysława Szafera6. W ramach nowej struktury
organizacyjnej nastąpiły znaczne zmiany w układzie dotychczasowych typów szkół
i kierunków kształcenia. W dalszym ciągu trwał proces „wygasania” szkół rolniczych oraz zmiany programowo-organizacyjne szkół ekonomicznych i agrobizne4

Decyzja wojewody przemyskiego z 1.01.1976 r.
Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu z 14.12.1984 r. w sprawie nadania
szkole imienia.
6
Decyzja Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z 2.12.1998 r.
5
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su. Powstały takŜe nowe szkoły: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące (1999) i 3-letnie Liceum Profilowane – o profilu ekonomiczno-administracyjnym i usługowogospodarczym (2002). Włączono równieŜ do Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Agrobiznesu 2-letnią Policealną Szkołę Ochrony Środowiska7. Szkoła ta mieściła
się uprzednio w budynku Gimnazjum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej
17. Nowy i zarazem ostatni rozdział w działalności szkół rolniczych w Przemyślu
rozpoczął się 1 września 2005 r. Miały miejsce w tym czasie waŜne wydarzenia.
Na mocy decyzji władz miejskich dotychczasową siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu-Bakończycach przekazano Państwowej
WyŜszej Szkole Wschodnioeuropejskiej, a Zespół Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu przemieszczono do budynku przy ul. Piotra Skargi nr 7 w Przemyślu8.
Dokonano równieŜ zmiany dotychczasowej nazwy szkół na Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu im. Władysława Szafera w Przemyślu9. W tym kształcie
organizacyjnym Zespół funkcjonował zaledwie 2 lata. W ostatnim roku działalności w skład Zespołu wchodziły 4 szkoły: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, 4letnie Technikum Ekonomiczne, 2-letnia Policealna Szkoła Ochrony Środowiska
oraz jedyna szkoła związana z rolnictwem – 4-letnie Technikum Agrobiznesu.
Funkcję dyrektora pełnił mgr Adam Winiarski.
Ostateczna decyzja o likwidacji Zespołu Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu
zapadła na mocy Uchwały nr 112/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24
maja 2007 r. Tak więc definitywnie zakończył się 63-letni okres istnienia i działalności przemyskich szkół rolniczych. Funkcjonowało w tym czasie 30 róŜnych typów szkół dziennych i zaocznych; zasadniczych, średnich i pomaturalnych (tabela
1). Zmieniały się formy organizacyjne, kierunki kształcenia i programy nauczania.
Niektóre z istniejących szkół miały swój okres działalności krótkotrwały, niekiedy
wręcz epizodyczny – inne bardziej wychodziły naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu i funkcjonowały przez długi okres czasu. W miarę upływu lat zmieniała
się struktura organizacyjna szkół. Do 1958 r. istniały pojedyncze szkoły. We wrześniu 1958 r. powstała obok Technikum Rolniczo-Łąkarskiego druga jednostka
szkolna – Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, potem następne. Od 1976 r. wszystkie
szkoły funkcjonowały w strukturze zespołów szkół:
1.01.1976 – 2.12.1998
Zespół Szkół Rolniczych,
2.12.1998 – 1.09. 2005
Zespół Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu,
1.09. 2005 – 31.08.2007
Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu.
NajdłuŜej prowadził działalność Zespół Szkół Rolniczych. Po okresie pomyślnego rozwoju i wielu osiągnięć ostatnia dekada jego działalności przynosi drastyczny spadek ilościowy szkół rolniczych. W końcowym okresie działalności
Zespołu Szkół Rolniczych i Agrobiznesu ulegają likwidacji ostanie 2 podstawowe
jednostki szkolne – 5-letnie Technikum Rolnicze i 5-letnie Technikum Ogrodnicze.
7

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu z 31.01.2002 r.
Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu z 1.09.2005 r.
9
J.w.
8

WSPOMNIENIE O DZIAŁALNOŚCI I DOROBKU PRZEMYSKICH SZKÓŁ ROLNICZYCH 187
__________________________________________________________________________________________

Do końca z licznej grupy szkół rolniczych pozostało juŜ tylko 4-letnie Technikum
Agrobiznesu.
Wśród przemyskich szkół rolniczych rolę wiodącą pełniły: 5-letnie Technikum
Rolniczo-Łąkarskie, 5-letnie Technikum Rolnicze, 5 i 3-letnie Technikum Ogrodnicze oraz 3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne. Funkcjonowały one przez długi
okres czasu i dały największą liczbę absolwentów.
Tabela nr 1
Przemyskie szkoły rolnicze w ujęciu chronologicznym
Szkoły stacjonarne
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nazwa szkoły
1-roczna Państwowa Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza
3-letnie Gimnazjum Ogrodniczo-Rolnicze
3-letnie Liceum Rolnicze I Stopnia
4-letnie Liceum-Technikum Rolnicze
4-letnie Technikum Rolniczo-Łąkarskie
5-letnie Technikum Rolniczo-Łąkarskie
2-letnia (od 1982r. 3-letnia) Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
2-letnia ( od 1983r. 3-letnia) Zasadnicza Szkoła Rolnicza
3-letnie Technikum Ogrodnicze
5-letnie Technikum Rolnicze
2-letnie Policealne Studium Ogrodnicze
5-letnie Technikum Ogrodnicze
4-letnie Technikum Mleczarskie
3-letnia Zasadnicza Szkoła Aparatury Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego
4-letnie Technikum Ekonomiczne
5-letnie Liceum Agrobiznesu
5-letnie Technikum Ekonomiczne
3-letnie Liceum Ogólnokształcące
4-letnie Technikum Ekonomiczne
3-letnie Liceum Profilowane
2-letnia Policealna Szkoła Ochrony Środowiska
4-letnie Technikum Agrobiznesu

Okres działalności
XI 1944 – X 1945
IV 1946 – VIII 1948
IX 1948 – VIII 1950
IX 1949 – VIII 1956
IX 1953 – VIII 1957
IX 1954 – VIII 1992
IX 1958 – VIII 1997
IX 1969 – VIII 1986
IX 1976 – VIII 1991
IX 1976 – VIII 1999
IX 1977 – VIII 1979
IX 1989 – VIII 1998
IX 1989 – VIII 1993
IX 1989 – VIII 1990
IX 1993 – VIII 1999
IX 1996 – VIII 2004
IX 1999 – VIII 2002
IX 1999 – VIII 2007
IX 2002 – VIII 2007
IX 2002 – VIII 2006
IX 2002 – VIII 2007
IX 2004 – VIII 2007

Szkoły zaoczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2,5-letni Korespondencyjny Kurs Rolniczy
3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne
5-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne
3-letnie Technikum Ogrodnicze Zaoczne
1-roczne Podyplomowe Zaoczne Studium Ekonomiki
i Zarządzania Przedsiębiorstwami Rolniczo-Usługowymi
2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza Zaoczna
2-letnie Policealne Studium Rolnicze Zaoczne
2-letnie Policealne Studium Ogrodnicze Zaoczne

II 1961 – VIII 1968
IX 1965 – VIII 1992
II 1966 – II 1982
IX 1976 – VIII 1987
II 1977 – I 1979
IX 1978 – VIII 1982
IX 1980 – VIII 1992
IX 1992 – VIII 1997

Źródło: 40 lat szkół rolniczych w Przemyślu-Bakończycach, Przemyśl 1984. Dokumentacja szkolna.
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Zamierzenia inwestycyjne i ich realizacja
Początki były niezwykle trudne. Dla potrzeb nowo powstałej szkoły oddano
dwie nieduŜe oficyny dworskie, znajdujące się w pobliŜu niemal doszczętnie zniszczonego pałacu. Po przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych jedną z oficyn przystosowano do zajęć szkolnych, drugą przeznaczono na internat. Po kilku
latach wykorzystano do zajęć dydaktycznych znajdujący się opodal kolejny budynek – dawną stajnię i wozownię. Urządzono tam 3 izby lekcyjne, kancelarię szkoły
oraz 4 skromne mieszkania dla pracowników. Istniejące warunki lokalowe nie
pozwalały na właściwe funkcjonowanie szkoły i dalszy jej rozwój. Konieczne były
odpowiednie inwestycje, szczególnie budowlane.
Latem 1952 r. w wyniku lustracji przeprowadzonej przez dyrektora Departamentu Oświaty Rolniczej M. Parasiak i zastępcę dyrektora T. śmigroda podjęto
drastyczną decyzję o przekazaniu szkoły wraz z posiadanym areałem ziemi Państwowym Gospodarstwom Rolnym. Oznaczało to faktyczną likwidację szkoły.
Decyzja ta wywołała zaniepokojenie dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Zwrócono się
o pomoc do miejscowych władz i środowisk rolniczych. Po uzyskaniu ich wsparcia
w obronie szkoły, do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie
udała się delegacja w składzie: mgr Zygmunt Malcher – zastępca dyrektora szkoły,
mgr Józef Dorosiński – dyrektor Państwowych Zakładów ZboŜowych w Przemyślu
oraz Józef Kasprzyk – rolnik ze wsi Wyszatyce. Ówczesny minister Rolnictwa
i Reform Rolnych Jan Dąb-Kocioł nie tylko uchylił decyzję Departamentu Oświaty
Rolniczej, ale przydzielił szkole 996 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby inwestycyjne, a przede wszystkim na odbudowę pałacu. W ten sposób nie tylko uratowano szkołę, ale równieŜ pałac, który, gdyby został przekazany Państwowym
Gospodarstwom Rolnym, ulegałby przypuszczalnie dalszemu procesowi niszczenia
i być moŜe nigdy nie zostałby odbudowany.
Pierwszą skromną inwestycję, drewniany budynek przeznaczony na stołówkę, zrealizowano juŜ w 1953 r. Równocześnie pod „czujnym nadzorem” dyrektora szkoły Stanisława Jurka cały wysiłek skierowano na odbudowę zniszczonego i zdewastowanego po wojnie pałacu. Prace postępowały stosunkowo szybko i
w ciągu niespełna 2 lat pałac oddano do uŜytku. Pierwsze klasy technikum rozpoczęły naukę w nowych pomieszczeniach juŜ jesienią 1954 r. Pozostały do
ukończenia jedynie niektóre fragmenty robót wewnątrz budynku i prace elewacyjne. WyposaŜenie wnętrza budynku było jednak skromne, o czym świadczą
choćby słuŜące do ogrzewania pomieszczeń piece węglowe. Dopiero przy
pierwszym remoncie zainstalowano centralne ogrzewanie, a podłogi z desek
zastąpiono parkietem.
Dalszy znaczący postęp w zakresie inwestycji nastąpił dzięki inicjatywie i staraniom dyrektora dr inŜ. Zdzisława CzyŜa. Dotyczył on w pierwszej kolejności
zagospodarowania ośrodka szkolnego, który obejmował teren parku (w obrębie
którego znajdował się pałac) i tzw. starego ogrodu o łącznej powierzchni 7,10 ha.
W miejsce zniszczonego, wykonano nowe, trwałe ogrodzenie całości obiektu, łącznie z renowacją zabytkowej bramy wjazdowej. Wykonano równieŜ drogi we-
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wnętrzne, chodniki i oświetlenie, łącznie z oświetleniem pałacu. Dość paradoksalna
sytuacja powstała w wyniku przejęcia części gruntów gospodarstwa (od ulicy
Leszczyńskiego i szpitala) na potrzeby wojska. Została zamknięta jedyna, utwardzona droga łącząca ośrodek szkolny i gospodarstwo z miastem. Dyrekcja szkoły
nie miała innego wyjścia jak wykonanie we własnym zakresie przy pomocy nauczycieli i uczniów prowizorycznego przejścia dla pieszych przez pola uprawne
w kierunku ulicy Zamenhofa i Leszczyńskiego. Z czasem powstała tu ulica nosząca
dziś nazwę śołnierzy I Armii Wojska Polskiego.
Znacznie trudniejsze okazało się zagospodarowanie zdewastowanego parku, który
po zniszczeniu drzewostanu słuŜył przez
szereg lat jako pastwisko. Na ten cel po
prostu zabrakło środków finansowych. Większość prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem parku wykonali nauczyciele przy pomocy uczniów. Zasadzono
wiele drzew i krzewów z materiałów szkółkarskich pozyskiwanych najczęściej bezpłatnie. Wykonano ścieŜki, klomby, zasadzono
Ŝywopłoty, odnowiono staw, urządzono zespół boisk sportowych. Zdecydowanie największy udział w zagospodarowaniu parku
miał dr Jerzy Piórecki. Szkoda tylko, Ŝe jego
Dyrektor, doc. dr inŜ. Zdzisław CzyŜ. Fot.
ze zb. autora.
plany i pomysły zostały tylko częściowo
zrealizowane.
W 1957 r. uzyskano, planowane wcześniej, środki finansowe na budowę nowoczesnego internatu. Inwestycję tę zrealizowano dość szybko, w ciągu zaledwie
2 lat. W nowym budynku, oprócz pomieszczeń dla 150 uczniów, znajdowała się
stołówka wraz z zapleczem, czytelnia, świetlica (pełniąca takŜe rolę sali teatralnej),
kilka mieszkań słuŜbowych i szereg innych pomieszczeń o charakterze pomocniczym (pralnia, suszarnia, szatnia, magazyny itp.). W okresie najwyŜszego stanu
osobowego szkół niektóre pomieszczenia internatowe wykorzystywano do zajęć
dydaktycznych.
Kolejne, równieŜ bardzo potrzebne inwestycje, o które systematycznie i jak się
okazało, skutecznie zabiegał dyrektor Zdzisław CzyŜ – to budowa nowej szkoły
i dwóch budynków mieszkalnych. Rozpoczęte przez niego inwestycje sfinalizował
jego następca, mgr inŜ. Mieczysław Mazurek. Budynek szkolny ukończono jesienią 1971 r., (z dwuletnim opóźnieniem). Gdyby nie pomoc uczniów przy pracach
budowlanych termin oddania budynku wydłuŜyłby się jeszcze bardziej. Nowy
budynek szkolny przeznaczono dla szkół stacjonarnych, natomiast pałac dla Wydziału Zaocznego skupiającego szkoły rolnicze dla pracujących.

ALEKSANDER KĘDZIOR
190
__________________________________________________________________________________________

Planowane znacznie wcześniej budynki mieszkalne przekazano pracownikom
po 3-letnim okresie budowy: jeden 6-rodzinny w 1972 r., drugi 18-rodzinny
w 1978 r. W tym momencie w „administracji szkolnej” znajdowało się 10 budynków10. Cztery – dawne budynki podworskie (po wcześniejszym przeprowadzeniu
prac remontowo-adaptacyjnych) przeznaczono na mieszkania, dwa nowe budynki
mieszkalne (znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka szkolnego) z woli
ich mieszkańców przekształcono w odrębną wspólnotę mieszkaniową. Pozostałe
pełniły funkcję budynków szkolnych11. Na tym w zasadzie kończy się realizacja
szkolnych zamierzeń inwestycyjnych. Było to jak na ówczesne trudne lata osiągnięcie bardzo znaczące. Rozwiązano w duŜej mierze szkolne potrzeby lokalowe,
potrzeby internatowe, a takŜe częściowo potrzeby mieszkaniowe. Dalsze lata były
związane z coraz trudniejszym utrzymaniem istniejących budynków, ich bieŜącymi
remontami i konserwacją. O powaŜniejszych inwestycjach i remontach nie było juŜ
mowy.
Znacznie trudniejsze okazało się pozyskiwanie środków i wykonawstwo inwestycji w szkolnym pomocniczym gospodarstwie rolnym. Stosunkowo najszybciej
i bez większych trudności przeprowadzono melioracje rolne na obszarze 117,49
ha12. Pozwoliło to, przy odpowiedniej agrotechnice i nawoŜeniu, doprowadzić
grunty gospodarstwa do wysokiej kultury rolnej umoŜliwiającej osiąganie wysokich plonów (np. zbóŜ – powyŜej 45 kwintali z 1 ha, buraków cukrowych 400-450
kwintali z 1 ha, siana 80-100 kwintali z 1ha).
W ośrodku gospodarczym większość starych i wyeksploatowanych budynków
pofolwarcznych nadawała się jedynie do wyburzenia i zastąpienia ich nowymi. Ale
plan taki okazał się niewykonalny. Przystąpiono więc do remontów i konserwacji
budynków istniejących, a jednocześnie do realizowania inwestycji najbardziej potrzebnych i stwarzających większe moŜliwości produkcyjne. W tym celu wybudowano najpierw chlewnię na 150 tuczników (1958), jałownik (1965) oraz dobudowano część obory (1969). Pozwoliło to na zwiększenie wyników produkcyjnych.
Dla przykładu w latach 1954-1972 produkcja Ŝywca wieprzowego wzrosła z 4,8 do
13 ton, Ŝywca bydlęcego z 1,9 do 20 ton, a roczna produkcja mleka ze 115 000 do
198 000 litrów. Ostatnią inwestycją w gospodarstwie była budowa szklarni (1970).
NiezaleŜnie od wymienionych inwestycji systemem gospodarczym wybudowano
warsztaty naprawcze, magazyn nawozów, garaŜe dla ciągników i samochodów,
wiatę na maszyny i narzędzia rolnicze. Utwardzono równieŜ podwórze i wewnętrzne drogi przejazdowe. Nie uzyskano środków na rozbudowę i unowocześnienie
zaplecza fermy wypasowej w Hurku. W sferze planów pozostała budowa fermy
drobiu.
10

Oprócz 10 budynków w ośrodku szkolnym w gospodarstwie znajdowało się 11 budynków róŜnego przeznaczenia.
11
Budynek szkół zasadniczych (rolniczej i ogrodniczej) po ich likwidacji przeznaczono na mieszkania (1997).
12
W latach 1959-1960 zmeliorowano 38,32 ha gruntów ornych, 51,17 ha łąk i 28,00 ha pastwisk.
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Szkolna baza dydaktyczna
Kluczowe znaczenie dla przygotowania szkolnej bazy dydaktycznej miało odbudowanie zniszczonego pałacu, wybudowanie nowego budynku szkolnego i internatu. W odbudowanym pałacu przystosowano dla potrzeb dydaktycznych 18
pomieszczeń: 5 sal lekcyjnych, 4 pracownie, 1 pomieszczenie na bibliotekę i 8
gabinetów pomocy naukowych do poszczególnych przedmiotów. Te ostatnie mieściły się w basztach i za wyjątkiem dwóch miały bezpośrednie połączenie z salami
lekcyjnymi i pracowniami. Pozostałe pomieszczenia spełniały funkcje pomocnicze.
Kilka pomieszczeń przeznaczono na mieszkania słuŜbowe. W odremontowanej
części suteren pałacowych mieściła się pracownia zajęć praktycznych. Pracownię
urządził i prowadził mgr inŜ. Józef śygała.
W nowym budynku szkolnym, oprócz pomieszczeń dydaktycznych, znajdowała
się pełnowymiarowa sala gimnastyczna z bogatym zapleczem do wychowania
fizycznego, dobrze wyposaŜona biblioteka wraz z czytelnią, świetlica oraz szereg
innych pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem szkoły. W stosunkowo krótkim czasie nauczyciele wraz z uczniami urządzili i przygotowali do zajęć 14 klasopracowni i 6 gabinetów pomocy naukowych. Na ich wyposaŜenie złoŜyły się:
sprzęt i pomoce naukowe zgromadzone w poprzednich latach, sprzęt i pomoce
pochodzące z zakupu i uzyskane przy realizacji inwestycji, a takŜe wykonane przez
uczniów w ramach kółka technicznego (prowadzonego przez mgr Mieczysława
Dziubińskiego) i w ramach prac z przygotowania zawodowego.
Do dobrze zaopatrzonych w pomoce naukowe naleŜały klasopracownie z przedmiotów zawodowych takich jak: klasopracownia agrotechniczna, zootechniczna,
warzywnictwa, sadownictwa i kwiaciarstwa. NajwyŜszą jednak ocenę jako najzasobniejsza w pomoce naukowe uzyskała klasopracownia z łąkarstwa, nad którą
opiekę sprawował mgr inŜ. Gustaw Cywka. Niektóre, zaprojektowane i wykonane
przez niego i jego uczniów pomoce naukowe, uzyskały wysoką ocenę ze strony
władz oświatowych i zostały zalecone do rozpowszechniania w innych szkołach
rolniczych. Dobrze zaopatrzona, choć bardzo specyficzna, była klasopracownia
z mechanizacji rolnictwa. W budynku szkolnym znajdowało się tylko podstawowe
zaplecze pomocy naukowych, a właściwa klasopracownia mieściła się w jednym
z dawnych podworskich budynków. Tam znajdowała się przestronna hala, w której
umieszczono ciągniki, części maszyn i narzędzi rolniczych oraz róŜne urządzenia
techniczne. Pracownię przygotowali: mgr inŜ. Roman Fedyna, mgr inŜ. Piotr Idzikowski i dr inŜ. Wiesław Winiarz.
Wśród klasopracowni z przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych na
pierwszy plan wysuwała się klasopracownia biologiczna głównie dzięki zbiorom
okazów roślinnych dr Jerzego Pióreckiego. Do bardzo dobrze urządzonych i wyposaŜonych naleŜały klasopracownie fizyczna, chemiczna, gospodarstwa domowego
i przysposobienia obronnego. Oprócz wymienionych były równieŜ klasopracownie:
organizacji gospodarstw rolnych, humanistyczna i historyczna.
Według załoŜeń dyrekcji, z pomocy naukowych zgromadzonych w nowej
szkole mieli korzystać równieŜ słuchacze szkół zaocznych. Przy duŜej liczbie szkół
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i młodzieŜy okazało się to niemoŜliwe. Postanowiono więc, aby w pałacu, w którym mieściły się szkoły zaoczne, zorganizować oddzielne zaplecze pomocy naukowych. Przy duŜym zaangaŜowaniu nauczycieli i słuchaczy szkół zaocznych
powstały pracownie: agrotechniczna, hodowli i biologii, mechanizacji rolnictwa,
fizyko-chemiczna i humanistyczna wraz z gabinetami pomocy naukowych. Wszystkie wymienione pracownie stały się wkrótce bardzo zasobne w pomoce naukowe.
Pewnym pomysłem innowacyjnym w zakresie organizowania i urządzania klasopracowni była klasopracownia środków audiowizualnych, zaprojektowana i przygotowana przez mgr Andrzeja Wojciechowskiego. Była pomyślana jako pracownia interdyscyplinarna, to znaczy, Ŝe mogli z niej korzystać nauczyciele róŜnych
przedmiotów w uzgodnionych terminach i godzinach. Klasopracownia ta, głównie
z powodów trudności organizacyjnych, nie sprawdziła się w praktyce i wkrótce
z niej zrezygnowano. Wraz ze zmianami szkół i kierunków kształcenia powstała
potrzeba dokonywania korekty w wyposaŜeniu pracowni czy teŜ klasopracowni
pod kątem aktualnych potrzeb. Na początku lat 90-tych wkroczyła do przemyskich szkół rolniczych nowoczesna technika, technika komputerowa. Z inicjatywy
i przy bezpośrednim zaangaŜowaniu dyrektor mgr inŜ. Wiesławy Danieluk i mgr
Krystyny Myśliwiec powstała pierwsza pracownia komputerowa dysponująca
najpierw 10, a następnie 15 komputerami (1991). Kilka lat później zorganizowano
drugą pracownię komputerową, bardziej nowoczesną i o wyŜszym standardzie
wyposaŜenia. Pracownię tę urządził mgr inŜ. Roman Fedyna.
Mówiąc o bazie dydaktycznej nie moŜna choćby w kilku zdaniach nie wspomnieć o bibliotece szkolnej. W pierwszych latach powojennych szkoły nie posiadały biblioteki. Pozyskane z róŜnych instytucji, a takŜe od osób prywatnych ksiąŜki
mieściły się w jednej lub dwóch szafach w sali lekcyjnej. Po odbudowaniu pałacu
na potrzeby biblioteki przeznaczono oddzielne pomieszczenie (w baszcie pałacowej). Powiększył się księgozbiór, głównie lektury szkolne. Opiekę nad biblioteką,
traktowaną jako pracę społeczną, przypisywano zwykle poloniście. NajdłuŜej taką
opiekę nad biblioteką szkolną sprawowali mgr Zygmunt Malcher i mgr Julian Olszak. W nowym budynku szkolnym biblioteka szkolna znalazła właściwe pomieszczenie – przestronną salę na ksiąŜki i drugą, przeznaczoną na czytelnię. Zgromadzony księgozbiór zabezpieczał najwaŜniejsze potrzeby uczniów. Pracę biblioteczną na pełnym etacie prowadziły osoby posiadające do tego odpowiednie przygotowanie. Największym osiągnięciem unowocześniającym pracę biblioteki szkolnej była jej „komputeryzacja” wprowadzona przez mgr Henrykę Chowańską, a
następnie zorganizowana przez mgr inŜ. Romana Fedynę w 1997 r. pracownia
multimedialna.
Gospodarstwo szkolne – jako podstawowy warsztat praktycznej nauki
zawodu
Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie szkół rolniczych zdobywali równieŜ
wiedzę praktyczną. Podstawowym warsztatem praktycznej nauki zawodu było
szkolne pomocnicze gospodarstwo rolne. Przekazane szkole gospodarstwo nie
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mogło w pierwszych latach powojennych spełniać naleŜycie swojej funkcji dydaktycznej, poniewaŜ było zniszczone i zdewastowane. Brakowało inwentarza
Ŝywego, maszyn, narzędzi i innych środków produkcji. Trzeba było je od podstaw
odbudować. Podejmowali się tej roli dyrektorzy: inŜ. Kazimierz Kiełtyka, Tadeusz
Grochowski, Stanisław Jurek, ale tylko z częściowym powodzeniem. Dynamiczny
rozwój szkoły i gospodarstwa nastąpił dopiero w drugiej połowie lat 50-tych i latach 60-tych, a więc w okresie kiedy funkcję dyrektora pełnił dr inŜ. Zdzisław
CzyŜ, a gospodarstwem kierował Marian Turek. Ten pomyślny trend rozwojowy
utrzymywali jeszcze przez następne dwie dekady mgr inŜ. Mieczysław Mazurek
i mgr inŜ. Jerzy Skowronek.
Według pomiarów geodezyjnych ogólna powierzchnia gospodarstwa wynosiła
153,99 ha. Rozłóg gospodarstwa stanowiły 3 oddzielne masywy. Największy
z ośrodkiem zabudowy, liczył 80,35 ha. Drugi masyw o powierzchni zaledwie 5,02
ha był połoŜony w obrębie wsi Krówniki. Trzeci masyw wyłącznie pastwiskowy
o ogólnej powierzchni 68,62 ha mieścił się w miejscowości Hurko, przy szosie
Przemyśl-Medyka. Szczegółową strukturę uŜytkowania gruntów przedstawia tabela
nr 2.
Tabela nr 2
Struktura uŜytkowania gruntów w gospodarstwie szkolnym
Rodzaj gruntów
Grunty orne
Łąki
Pastwiska
Ogrody warzywne
Szkółki drzew
Ogródki pracownicze
Razem uŜytki rolne
Stawy
Park
Inne grunty i nieuŜytki
Ogólna powierzchnia

Powierzchnia w ha
48,71
51,17
29,08
7,11
1,06
0,91
138, 04
0,34
7,10
8,51
153,99

Źródło: Pomiary geodezyjne z 1958 r.

Podstawowymi działami produkcji w gospodarstwie szkolnym były: dział produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej. W dziale produkcji roślinnej dla zwiększenia zakresu tematyki szkolenia praktycznego wprowadzono na gruntach ornych
poszerzony skład gatunkowy roślin zboŜowych, okopowych, oleistych, motylkowych i pastewnych. Prowadzono teŜ poletka doświadczalne z wybranymi gatunkami i odmianami roślin uprawnych.
DuŜe moŜliwości poszerzenia zakresu szkolenia praktycznego dawały uŜytki
zielone (łąki i pastwiska). W tym celu pod kierunkiem i przy bezpośrednim udziale
mgr inŜ. Gustawa Cywki zaplanowano i zorganizowano pastwisko, którego gospo-
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darstwo praktycznie rzecz biorąc nie posiadało. W pierwszej fazie wydzielono
kompleks o powierzchni 29,08 ha. Część powierzchni ogrodzono i podzielono na
kwatery. W latach 1967-1968 w miejsce dotychczasowego pastwiska urządzono 3
odrębne pastwiska kwaterowe, oddzielne dla krów, jałówek i cieląt, o łącznej powierzchni 40 ha13.

Budynki ZSR w Przemyślu. Na pierwszym planie – dawna cieplarnia. Fot. ze zb. G. Poznańskiego.

Dla bydła przebywającego przez cały sezon na pastwisku wybudowano szopę,
studnię, wodopój, wybrukowano podwórze i utwardzono główne drogi przejazdowe. Większość prac wykonano systemem gospodarczym, przy udziale pracowników gospodarstwa, nauczycieli i uczniów. Spośród nauczycieli szczególnie duŜy
wkład wniósł, wspomniany juŜ mgr inŜ. Gustaw Cywka, a oprócz niego mgr inŜ.
Stanisław Papiernik i mgr inŜ. Józef śygała. Było to duŜe osiągnięcie wysoko oceniane przez władze zwierzchnie i instytucje naukowe, m.in. Instytut Melioracji
UŜytków Zielonych w Falentach i placówkę doświadczalną Instytutu Zootechniki
w Grodźcu Śląskim. Pewnym uzupełnieniem zakresu szkolenia praktycznego
w dziale produkcji roślinnej był ogródek botaniczny wykonany przez mgr inŜ. Gustawa Cywkę i młodzieŜ szkolną. Umieszczono w nim poletka z najwaŜniejszymi
gatunkami i odmianami traw, ziół, roślin motylkowych i innych roślin uprawnych .
Na terenie ogródka botanicznego zainstalowano szkolną stację meteorologiczną.
W dziale produkcji zwierzęcej baza szkolenia praktycznego koncentrowała się
wokół dwóch hodowanych w gospodarstwie gatunków zwierząt: bydła i trzody
chlewnej. W hodowli bydła głównym kierunkiem produkcji był kierunek mleczny,
pomocniczym kierunek opasowy. Chów trzody chlewnej był nastawiony na produkcję tuczników bekonowych. Przygotowanie odpowiedniej bazy szkolenia
praktycznego w tym dziale produkcji zmierzało przede wszystkim do usprawnienia
i ułatwienia pracy w budynkach inwentarskich poprzez zainstalowanie automa13

W obrębie kwater pastwiskowych stosowano wypas dawkowany, wykorzystując do tego celu
pastuch elektryczny bateryjny.
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tycznych poideł, elektrycznych dojarek, zakup sprzętu i urządzeń do transportu
i przygotowania pasz, zmechanizowania prac przy usuwaniu i wywoŜeniu obornika
itp. Zadania te przy duŜym zaangaŜowaniu kierownictwa gospodarstwa, a takŜe
nauczycieli odpowiedzialnych za ten dział produkcji (mgr inŜ. Alicji CzyŜ i mgr
inŜ. Józefa śygały) zostały w większości wykonane.
Wraz z rozwojem szkół ogrodniczych rozszerzano i wzbogacono bazę szkolenia
praktycznego ogrodników. Początkowo baza ta mieściła się w starym ogrodzie.
Znajdowała się tam niewielka podworska cieplarnia słuŜąca głównie do produkcji
rozsad warzyw i kwiatów. Z inicjatywy dyrektora Tadeusza Grochowskiego rozszerzono znacznie uprawy w inspektach i zagospodarowano część parku między
pałacem a dawnymi oficynami dworskimi. Zasadzono tam wiele interesujących
okazów roślin drzewiastych, krzewów i bylin. Cały ten teren ozdobiono rabatami
i klombami kwiatowymi. W późniejszym okresie tradycję „ukwiecania” ośrodka
szkolnego kontynuowała z duŜym powodzeniem nauczycielka zawodu Stanisława
Pędzińska, a po jej odejściu mgr inŜ. Helena Michałuszko i mgr ElŜbieta Stojanowska-Franków. Prace te łączono równieŜ z zajęciami praktycznymi.
W drugiej połowie lat 50-tych z inicjatywy i przy bezpośrednim udziale mgr
inŜ. Stanisława Papiernika, inŜ. Włodzimierza Pisarskiego i kierownika ogrodu
Jana Pasterskiego załoŜono (głównie dla celów dydaktycznych) sad, szkółkę drzew
owocowych oraz plantację malin i porzeczek14. Na terenie ogrodu znajdowała się
równieŜ nieduŜa pasieka, prowadzona przez Jana Pasterskiego, a później przez dr
Jerzego Pióreckiego.
DuŜym osiągnięciem w dziale produkcji ogrodniczej była nowoczesna szklarnia. Zarówno projekt, wykonawstwo jak równieŜ dalsza jej rozbudowa – to w duŜej
mierze zasługa mgr inŜ. Mieczysława Mańczaka i inŜ. Jana Jaśkowca. Nowa inwestycja nie tylko umoŜliwiała zwiększenie produkcji, ale poszerzała moŜliwości
szkolenia praktycznego, niezaleŜnie od warunków atmosferycznych i pory roku.
Na gruntach przyległych do szklarni wprowadzono w szerokim zakresie uprawę
warzyw pod osłonami. Oprócz tego powiększono znacznie gruntową uprawę warzyw do ponad 7 ha.
W sumie zbiorowy wysiłek wielu ludzi, zarówno dyrekcji, kierownictwa i pracowników gospodarstwa, a takŜe nauczycieli i uczniów umoŜliwił przekształcenie
tradycyjnego i zaniedbanego gospodarstwa folwarcznego w zupełnie przyzwoity
warsztat praktycznej nauki zawodu.
Zgodnie z programem szkolenia praktycznego uczniowie odbywali w gospodarstwie dyŜury, zajęcia praktyczne i praktyki wakacyjne. Podczas tych zajęć uczyli się
nie tylko wykonywania prac ręcznych przy uprawie roślin i obsłudze inwentarza
Ŝywego, ale równieŜ prac związanych z obsługą maszyn i narzędzi rolniczych. Bardzo waŜne znaczenie miało przy tym przygotowanie uczniów do uzyskania ciągnikowego prawa jazdy, a następnie opanowanie podstawowych umiejętności pracy
ciągnikiem wraz z towarzyszącym sprzętem. Umiejętności w zakresie obsługi kom14

Po likwidacji tego sadu załoŜono w pobliŜu kolejny sad.
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bajnów i innych maszyn i agregatów rolniczych uzyskiwali uczniowie (szczególnie
uczniowie przygotowujący się do praktyk zagranicznych) w specjalnych ośrodkach
szkoleniowych15. Gospodarstwo szkolne było zbyt małe obszarowo, aby mogło
posiadać wszystkie, nowoczesne i zbyt kosztowne maszyny i urządzenia.
Oprócz praktyk w gospodarstwie szkolnym organizowano takŜe wyjazdy do
dobrze zorganizowanych gospodarstw uspołecznionych – wielkotowarowych, jak
równieŜ do specjalistycznych gospodarstw chłopskich połoŜonych w rejonie działania szkoły. W gospodarstwach tych uczniowie poznawali nowoczesny sprzęt
i nowe technologie, których nie posiadało gospodarstwo szkolne. Kierowano takŜe
uczniów do odbywania praktyk wakacyjnych na terenie byłego województwa rzeszowskiego i innych województw. Pewna część uczniów odbywała praktyki zagraniczne (NRD, Czechosłowacja, Węgry). Wraz z powiększającą się liczbą szkół
i młodzieŜy zaistniała potrzeba poszerzenia składu dyrekcji i powołanie zastępcy
dyrektora do spraw szkolenia praktycznego. Funkcję tę pełniła mgr inŜ. Helena
Pawul.
Działalność na rzecz pozaszkolnej oświaty rolniczej
Pierwsze związki przemyskich szkół rolniczych z pozaszkolną oświatą rolniczą
miały miejsce juŜ w pierwszej połowie lat 50-tych. Dotyczyły one szkolenia jesienno-zimowego rolników. Brali w nim udział nauczyciele przedmiotów zawodowych. W jesienne i zimowe niedzielne wieczory docierali do wielu wsi powiatu
przemyskiego prowadząc wykłady na aktualne tematy rolnicze. Była to praca społeczna. Lektorom zapewniano tylko bezpłatne środki lokomocji. Ten rodzaj działalności lektorskiej zakończył się w pierwszej połowie lat 60-tych z chwilą przekształcenia masowego szkolenia jesienno-zimowego w szkolenie specjalistyczne.
Interesującą, szkoda tylko, Ŝe krótkotrwałą formą szkolenia pracujących był
Uniwersytet Ogrodniczy. Prowadził on działalność przy Technikum RolniczoŁąkarskim i Zasadniczej Szkole Ogrodniczej w Przemyślu, w latach 1971-1972.
Funkcję kierownika Uniwersytetu pełnił mgr inŜ. Stanisław Papiernik. Po ukończeniu 2-letniego cyklu szkolenia i zdaniu egzaminów 35 sadowników-praktyków
uzyskało dyplom mistrza sadownika.
W latach 60-tych i pierwszej połowie lat 70-tych w obrębie byłego województwa rzeszowskiego funkcjonowała Państwowa Komisja Egzaminacyjna na tytuły
kwalifikacyjne dla pracowników gospodarstw uspołecznionych. W skład komisji
z ramienia przemyskich szkół rolniczych wchodzili: przewodniczący Komisji –
mgr inŜ. Aleksander Kędzior oraz członkowie: mgr inŜ. Gustaw Cywka, mgr inŜ.
Stanisław Papiernik i mgr inŜ. Józef śygała. Komisja przeprowadziła kilkadziesiąt
egzaminów w róŜnych miejscowościach województwa rzeszowskiego. Dyplomy
rolnika lub mistrza wykwalifikowanego otrzymało około 1000 osób.
W 1976 r. przy Zespole Szkół Rolniczych w Przemyślu rozpoczęła działalność
Państwowa Komisja Egzaminacyjna na tytuły kwalifikacyjne dla rolników z po15

Ośrodki takie znajdowały się w Radymnie i Nienadowej.
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wiatu przemyskiego. W latach 1976-1984 komisja przeprowadziła egzaminy na
terenie 10 gmin w 91 miejscowościach. Dyplomy wykwalifikowanego rolnika
uzyskały 2862 osoby. Działalność komisji oprócz egzaminowania obejmowała
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, wydawanie dyplomów, a takŜe
organizowanie w niektórych przypadkach kursów przygotowawczych do egzaminu
np. dla Ŝołnierzy pochodzących ze wsi i odbywających słuŜbę w przemyskich jednostkach wojskowych.
W 1977 r. w „bakończyckim” ośrodku
szkolnym powołano drugą Państwową Komisję
Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów w młodzieŜowych zespołach przysposobienia rolniczego. Aby młodzieŜ ucząca się
w zespołach przysposobienia rolniczego mogła
lepiej przygotować się do egzaminu utworzono
w Zespole Szkół Rolniczych w Przemyślu
Punkt Konsultacyjny. Na zajęcia w Punkcie
Konsultacyjnym młodzieŜ wiejska uczęszczała
w odstępach dwutygodniowych, przewaŜnie
w niedziele od jesieni do wczesnej wiosny.
W latach 1977-1983 przeprowadzono egzaminy w 33 miejscowościach powiatu przemyskiego. Świadectwa ukończenia przysposobienia
rolniczego otrzymało 621 osób.
Od 1982 r. przy Zespole Szkół Rolniczych
Mgr inŜ. Stanisław Papiernik – współorganizator i wieloletni dyrektor zasadniw Przemyślu rozpoczęła działalność Państwoczych szkół (rolniczej i ogrodniczej). Fot.
wa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzaze zbiorów rodzinnych córki mgr Janiny
nia egzaminów eksternistycznych z zakresu zaA. Papiernik.
sadniczej szkoły rolniczej, a dwa lata później
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu zasadniczej szkoły ogrodniczej. Egzaminy eksternistyczne
umoŜliwiały uzyskanie kwalifikacji rolniczych lub ogrodniczych osobom, które nie
miały moŜliwości korzystania z tych form szkolenia, jakie stworzono dla rolników
na wsi. Egzamin eksternistyczny poprzedzał kurs przygotowawczy organizowany
przy Zespole Szkół Rolniczych w Przemyślu i prowadzony przez miejscowych
nauczycieli. W sumie egzamin eksternistyczny zdały 352 osoby. W pracach Komisji egzaminacyjnych brali udział nauczyciele przedmiotów zawodowych. Funkcję
przewodniczących komisji pełnili mgr inŜ. Aleksander Kędzior (1976-1984), mgr
inŜ. Mieczysław Mazurek (1985-1986) i mgr inŜ. Jerzy Skowronek (1987-1990).
Oprócz wspomnianych działań na rzecz pozaszkolnej oświaty rolniczej na uwagę zasługuje pomoc Zespołu Szkół Rolniczych dla organizującego się Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego (WOPR) w Korytnikach i nowo powstałego
Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Rolnictwa
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Zespół nauczycielski Wydziału Zaocznego w roku szkolnym 1984/85. Siedzą (od
lewej): mgr inŜ. Mieczysław Mańczak, mgr ElŜbieta Stojanowska-Franków, mgr Mieczysław Dziubiński, inŜ. August Wojnarowicz, mgr inŜ. Helena Michałuszko, mgr
Krystyna Myśliwiec, mgr Ewa Janicka, mgr inŜ. Aleksander Kędzior (zast. dyr.), mgr
inŜ. Janina Czop. Stoją (od lewej): mgr inŜ. Piotr Idzikowski, mgr inŜ. Anna Lück i mgr
Roman Głowacz. Fot. ze zb. autora.

(SITR) w zakresie szkolenia kursowego rolników i pracowników rolnictwa. Pomoc
ta przypadająca na drugą połowę lat 70-tych obejmowała przygotowanie i udostępnienie dla WOPR-u jak równieŜ SITR-u bazy szkoleniowej (pomieszczenia, środki
dydaktyczne, internat) a takŜe udział miejscowych wykładowców w zajęciach kursowych. Dodać przy tym naleŜy, Ŝe wspomniana baza szkoleniowa mieściła się
w budynku szkół rolniczych zaocznych (w pałacu Lubomirskich). Tutaj takŜe miał
swoją siedzibę Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego WOPR Korytniki w latach 1982-1992 i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SITR w latach 1978-1992.
Dyrektorzy szkół rolniczych w Przemyślu w latach 1944-2007
Kiełtyka Kazimierz, inŜ.
IX 1944 – IV 1945
Purtholzer Otmar
IV 1945 – IX 1945
Grochowski Tadeusz, inŜ.
IX 1946 – X 1951
Jurek Stanisław
X 1951 – X 1954
Dąbrowski Tadeusz, inŜ.
X 1954 – VIII 1955
CzyŜ Zdzisław, dr inŜ.
IX 1955 – VIII 1968
Mazurek Mieczysław, mgr inŜ.
IX 1968 – XII 1973
Mańczak Mieczysław, mgr inŜ.
I 1974 – VIII 1974
Wojciechowski Andrzej, mgr
IX 1974 – V 1975
Hodór Kazimiera, mgr
IX 1975 – VI 1976
Mazurek Mieczysław, mgr inŜ.
IX 1976 – VIII 1986
Skowronek Jerzy, mgr inŜ.
VIII 1986 – IV 1991
Danieluk Wiesława, mgr inŜ.
V 1991 – VIII 2000
Winiarski Adam, mgr
IX 2000 – VIII 2007
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Grono pedagogiczne ZSR w Przemyślu, 1988 r. Od lewej:: mgr Mieczysław Dziubiński, mgr Stanisław Szczupak, inŜ. August Wojnarowicz, mgr inŜ. Józef
śygała, mgr Ludwika Rygiel, mgr inŜ. Stanisław Papiernik, mgr inŜ. Roman Szarek,
mgr inŜ. Wiesława Danieluk, mgr inŜ. Wiesław Jarosz, mgr inŜ. Gustaw Cywka.
Fot. ze zbiorów rodzinnych córki mgr Janiny A. Papiernik.

Zastępcy dyrektorów
Kuzio Kazimierz
Malcher Zygmunt, mgr
Jarosz Wiesław, mgr inŜ.
Kędzior Aleksander, mgr inŜ.
Wojciechowski Andrzej, mgr
Mańczak Mieczysław, mgr inŜ.
Zięba Krystyna, mgr
Pawul Helena, mgr inŜ.
Danieluk Wiesława, mgr inŜ.
Bojarska Teresa, mgr inŜ.
Idzikowski Piotr, mgr inŜ.
Handziak Bogdan, mgr inŜ.
Wiśniewska Halina, mgr inŜ.
Inne formy działalności
Najtrudniejszym okresem w funkcjonowaniu przemyskich szkół rolniczych był
rok szkolny 1954/55 ze względu na trudną sytuację w zespole nauczycielskim.
W wyniku decyzji władz oświatowych powstał nowy, niemal całkowicie zmieniony skład rady pedagogicznej pod kierownictwem mgr inŜ. Zdzisława CzyŜa. Jak się
później okazało, była to decyzja słuszna, albowiem wytworzyła się nowa trwająca
przez wiele lat dobra i bezkonfliktowa atmosfera w zespole nauczycielskim, atmosfera sprzyjająca wydajnej pracy dydaktyczno-wychowawczej, a takŜe rozwijaniu
róŜnych inicjatyw i form działalności w innych dziedzinach.
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Na szczególną uwagę zasługuje działalność naukowa, prowadzona w skromnych warunkach szkolnych, z dala od ośrodków akademickich. Mimo niewątpliwych niedogodności powstały tu 3 prace doktorskie. Zrealizowali je mgr inŜ. Zdzisław CzyŜ, mgr inŜ. Franciszek Kuziel oraz mgr Jerzy Piórecki.
Wszyscy trzej w czasie swojego pobytu w szkole powiększyli i znacznie wzbogacili swój dorobek naukowy. Oprócz wymienionych, niektórzy nauczyciele przymierzali się i czynili wstępne przygotowania do prac doktorskich. Jednak prace te
wykonali juŜ po odejściu ze szkoły, w innym środowisku, w innych warunkach,
mając bezpośredni kontakt z placówkami naukowymi. NaleŜeli do nich: mgr inŜ.
Władysław Dubiel, mgr inŜ. Sylwester Makarski, mgr inŜ. Władysław Rudnicki
i mgr inŜ. Jan Urban.
Działalność naukowa nauczycieli przemyskich szkół rolniczych zaowocowała
konkretnymi inicjatywami. Jedną z nich był Wojewódzki Rolniczy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej z siedzibą w Przemyślu (Bakończycach). Wojewódzki Rolniczy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w skrócie zwany WROINTE powstał w 1963 r.16 Zorganizował go, a następnie kierował jego pracą dyrektor dr inŜ. Zdzisław CzyŜ. W WROINTE na stanowiskach asystentów naukowych pracowali takŜe miejscowi nauczyciele: mgr
inŜ. Gustaw Cywka, mgr inŜ. Aleksander Kędzior, dr inŜ. Franciszek Kuziel, mgr
inŜ. Eugeniusz Łaska, mgr inŜ. Mieczysław Mańczak i mgr Andrzej Wojciechowski. W ciągu zaledwie 5 lat istnienia WROINTE, przy niezmiernie skromnym wyposaŜeniu materialnym i kadrowym, potrafił wypracować racjonalne podstawy
organizacyjne i metodyczne do prowadzenia doradztwa specjalistycznego na wsi.
Była to działalność eksperymentalna, niemal pionierska. Na bazie WROINTE
w 1968 r. powstał Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny (RRZD) z siedzibą
w Boguchwale k. Rzeszowa17.
Inną inicjatywą, z którą wiązano duŜe nadzieje, było utworzenie przy Zespole
Szkół Rolniczych w Przemyślu Punktu Konsultacyjnego Akademii Rolniczej
w Krakowie18. Powołanie Punktu poprzedziło porozumienie władz wojewódzkich
z władzami uczelni, a takŜe dyrekcją Zespołu Szkół Rolniczych. W myśl porozumienia na bazie przemyskich szkół rolniczych Punkt Konsultacyjny miał się stać
zaląŜkiem przyszłego ośrodka akademickiego, a dla niektórych nauczycieli otworzyłaby się moŜliwość „przekształcenia” w nauczycieli akademickich. Funkcję
kierownika Punktu z ramienia urzędu wojewódzkiego pełnił dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych w Przemyślu mgr inŜ. Mieczysław Mazurek, ze strony uczelni
najpierw dr inŜ. Adam Firek, a następnie dr Janusz Lipiec. Po kilku latach działalności Punkt Konsultacyjny Akademii Rolniczej w Krakowie przestał istnieć.
Głównym powodem likwidacji Punktu stał się malejący z kaŜdym rokiem nabór
16

Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z 27.05.1963 r.
Szczegółową informację nt. działalności WROINTE moŜna znaleźć w wydawnictwie TPN –
Z zagadnień rolnictwa przemyskiego, tom 2, Przemyśl 1994.
18
Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego i Turystyki z 08.07.1977 r.
17
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kandydatów na pierwszy rok studiów i trudności z utrzymaniem grup na wyŜszych
semestrach. NaleŜy dodać, Ŝe studia w ramach Punktu były przeznaczone dla pracujących i odbywały się systemem zaocznym.
Cechą charakterystyczną działalności naukowej prowadzonej w przemyskich
szkołach rolniczych było powiązanie tej działalności z niektórymi towarzystwami
regionalnymi, a szczególnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu. W pracach Towarzystwa uczestniczyło kilkunastu nauczycieli, którzy pełnili w Towarzystwie róŜne funkcje, podejmowali tematy badawcze, publikowali swoje prace, organizowali konferencje naukowe, odczyty itp.
Z działalnością naukową łączyła się najczęściej działalność publicystyczna. Zajmowała się nią spora grupa nauczycieli. Przygotowano i opublikowano szereg prac
i artykułów o charakterze naukowym, znacznie więcej artykułów popularnonaukowych. Poruszana w nich problematyka dotyczyła zarówno zagadnień zawodowych,
jak równieŜ pedagogicznych. Najbogatszy dorobek w działalności publicystycznej
mieli dr inŜ. Zdzisław CzyŜ, mgr inŜ. Aleksander Kędzior, dr inŜ. Franciszek Kuziel, mgr inŜ. Mieczysław Mańczak, mgr Julian Olszak i dr Jerzy Piórecki. Szersze
informacje o działalności naukowej i publicystycznej nauczycieli przemyskich
szkół rolniczych moŜna znaleźć w jednym z roczników TPN19.
WaŜną dziedziną działalności w przemyskich szkołach rolniczych było pogłębianie i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej. W okresie, gdy szkoły rolnicze
znajdowały się w resorcie rolnictwa działalność ta miała wyraźny związek z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Pedagogicznych Szkolnictwa Rolniczego w Pszczelinie
k. Warszawy i z późniejszym Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie z siedzibą w Poznaniu-Strzeszynie, Oddział
Brwinów-Pszczelin. Tutaj nauczyciele i wychowawcy uzupełniali (w Studium
Pedagogicznym) swoje przygotowanie pedagogiczne, tutaj uczestniczyli w wielu
konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych, zamieszczali (w Biuletynie
Pedagogicznym Szkolnictwa Rolniczego) swoje prace, dzielili się doświadczeniami
i osiągnięciami. DuŜym powodzeniem cieszyły się organizowane przez resort rolnictwa kursy przedmiotowo-metodyczne. Organizowano je w okresie wakacyjnym,
w róŜnych miejscach na terenie kraju. Na kursy kierowano przede wszystkim nauczycieli początkujących.
Doniosłą rolę w upowszechnianiu postępu pedagogicznego spełniły, powstające
od połowy lat 50-tych ogniska i zespoły metodyczne. W „bakończyckim” ośrodku
szkolnym pracowały 4 takie jednostki. Najwcześniej powstało Ognisko Metodyczne w Organizacji Gospodarstw Rolnych. Dość szybko zyskało znaczną popularność dzięki m.in. bogatemu programowi prezentowanemu podczas konferencji
metodycznych. Brali w nich udział wybitni naukowcy z wielu ośrodków akademickich w kraju m.in. prof. dr Ryszard Manteuffel i prof. dr Zenon Kierul z Akademii Rolniczej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, b. re19

„Rocznik Przemyski” 1994, t. 29/30, z. 7/3, Nauki Rolnicze – Z zagadnień rolnictwa przemyskiego, s. 591-622 (s. 29-60).
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ktor prof. dr Józef Kubica i prof. dr Franciszek Kobusz z Akademii Rolniczej
w Krakowie, prof. dr Bohdan Kapeć z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, czy
prof. dr Kazimierz Majewski z Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Znaczny dorobek ogniska stanowiły materiały metodyczne m.in. do prowadzenia
ćwiczeń. Szereg szczegółowych informacji i wskazówek przekazywano nauczycielom poprzez wyjazdy do szkół i hospitacje koleŜeńskie. Działalnością Ogniska
przypadającą na lata 1956-1965 kierowali: dr inŜ. Zdzisław CzyŜ, mgr inŜ. Aleksander Kędzior i mgr inŜ. Roman Szarek. Ognisko Metodyczne z Organizacji Gospodarstw Rolnych, podobnie jak inne ogniska metodyczne, obejmowało swoją
działalnością nauczycieli określonego przedmiotu ze wszystkich szkół rolniczych
b. województwa rzeszowskiego.
Nieco później, bo w 1960 r. rozpoczęło pracę Ognisko Metodyczne z Ogrodnictwa. Kierowanie pracą tego Ogniska powierzono mgr inŜ. M. Mańczakowi, który
oprócz pracy nauczycielskiej i własnej produkcji ogrodniczej zajmował się działalnością publicystyczną. Był takŜe autorem kilku ksiąŜek, wśród których waŜne miejsce zajmowało 3-krotnie wznawiane „Warzywnictwo” – podręcznik dla zasadniczych szkół ogrodniczych. Podręcznik ten, jak równieŜ inne podręczniki do przedmiotów ogrodniczych stały się waŜnym zagadnieniem w pracy Ogniska. Oprócz
prac związanych z podręcznikami Ognisko Metodyczne z Ogrodnictwa zajmowało
się równieŜ materiałami metodycznymi do lekcji i zajęć praktycznych, pomocami
naukowymi, wizytacjami koleŜeńskimi i lekcjami pokazowymi.
Oprócz wymienionych ognisk metodycznych przez szereg lat prowadził działalność Zespół Metodyczny z Chemii, kierowany przez mgr inŜ. Wiesława Jarosza.
Zespół ten koncentrował się w swojej działalności na metodyce prowadzenia lekcji
i ćwiczeń, a takŜe na ocenie programów nauczania i podręczników do przedmiotu
chemia. Problematyka ta była omawiana na spotkaniach nauczycieli – członków
Zespołu Metodycznego i podczas wizytacji koleŜeńskich w poszczególnych szkołach. Sporo miejsca zajmowały sprawy związane z pracowniami chemicznymi
i pomocami naukowymi do lekcji i ćwiczeń.
W latach 60-tych znaczącymi osiągnięciami i niezwyczajną działalnością wyróŜniał się Ośrodek Metodyczny Zajęć Pozalekcyjnych dla szkół rolniczych na
terenie byłego województwa rzeszowskiego. Pracą tego Ośrodka kierowała znakomita polonistka i zarazem reŜyserka i aktorka amatorskiego teatru „Fredreum”
w Przemyślu mgr Maria Nogowa. Poza wyjazdami do szkół, spotkaniami koleŜeńskimi, hospitacjami zajęć pozalekcyjnych, przekazywaniem materiałów i wskazówek metodycznych stosowała formę konferencji odbywanych najczęściej w swojej
macierzystej szkole – Technikum Rolniczo-Łąkarskim. Program konferencji wypełniały w głównej mierze prowadzone przez nią zajęcia pokazowe, ale nie wyreŜyserowane, lecz autentyczne – takie jakie prowadziła na co dzień. Były to swoiste
lekcje, lekcje wysokiej kultury słowa mówionego, nienagannej polszczyzny – lekcje, które kształciły zmysł piękna, uczyły szacunku dla sztuki, dla bezcennych
skarbów języka ojczystego i narodowej kultury. Przykładnie prowadzone zajęcia
łączyła zwykle z popisem scenicznym swoich uczniów. Nauczyciele uczestniczący
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w działalności Ośrodka Metodycznego Zajęć Pozalekcyjnych odnosili się z wielkim szacunkiem do pracy i osiągnięć Marii Nogowej i wzory jej pracy starali się
naśladować i przenosić do swoich szkół.
W latach późniejszych wiele elementów pracy ognisk i zespołów metodycznych
kontynuowali wizytatorzy metodycy, w tym takŜe wizytatorzy wywodzący się
z przemyskich szkół rolniczych: mgr Wiesław Bochniewicz, mgr inŜ. Wiesław
Jarosz, mgr inŜ. Anna Luck i mgr inŜ. Anna Siębab.
Działalność naukowa i publicystyczna, a takŜe działalność społeczna, procentująca duŜą wiedzą i doświadczeniem, dawała nauczycielom moŜliwość awansu
zawodowego i społecznego. I niektórzy nauczyciele z tej moŜliwości skorzystali
podejmując pracę w róŜnych instytucjach i organizacjach, gdzie częstokroć zajmowali waŜne stanowiska i pełnili odpowiedzialne funkcje. Obrazuje to przykładowo
poniŜsze zestawienie, w którym wyszczególniono kilkanaście nazwisk nauczycieli,
ich miejsca pracy i rodzaj zatrudnienia:
• Bochniewicz Wiesław, mgr, wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Rzeszowie,
• CzyŜ Alicja, mgr inŜ., wykładowca w Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie,
• CzyŜ Zdzisław, doc. dr inŜ., organizator i dyrektor Oddziału Instytutu Przemysłu Mleczarskiego oraz Instytutu Oświaty Rolniczej w Akademii RolniczoTechnicznej w Olsztynie,
• Dubiel Władysław, doc. dr hab., organizator i kierownik Stacji ChemicznoRolniczej w Rzeszowie, wykładowca i dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji
i Obrotu Rolnego w Akademii Rolniczej w Krakowie, Filii w Rzeszowie,
• Idzikowski Piotr, mgr inŜ., Kurator w Kuratorium Oświaty i Wychowania w
Przemyślu, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w
Przemyślu,
• Jarosz Wiesław, mgr inŜ., wizytator w Oddziale Oświaty Rolniczej Urzędu
Wojewódzkiego i w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu.
• Kuziel Franciszek, dr inŜ., wykładowca w Akademii Rolniczo-Technicznej w
Olsztynie,
• Laska Eugeniusz, mgr inŜ., kierownik działu produkcji roślinnej w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Boguchwale k. Rzeszowa,
• Lück Anna, mgr inŜ., wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Przemyślu,
• Makarski Sylwester, prof. dr hab., kierownik Katedry Marketingu w Akademii
Rolniczej w Krakowie, Filii w Rzeszowie, dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
• Mazurek Mieczysław, mgr inŜ., prezydent miasta Przemyśla,
• Piórecki Jerzy, prof. dr hab., organizator i dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach k. Przemyśla,
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Rudnicki Władysław, dr inŜ., zastępca dyrektora Zjednoczenia Państwowych
Gospodarstw Rolnych w Rzeszowie.
Siębab Anna, mgr inŜ., wizytator w Oddziale Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu,
Szarek Roman, mgr inŜ. – wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Narodowej
w Przemyślu, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Przemyślu, sekretarz
Naczelnego Komitetu ZSL w Warszawie, dyrektor Oddziału Banku Gospodarki śywnościowej w Warszawie,
Winiarz Wiesław, dr inŜ., wicewojewoda przemyski,
Witowski Jan, mgr inŜ., wiceprezes Wojewódzkiego Związku Gminnych
Spółdzielni Samopomoc Chłopska – Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa w Rzeszowie,
Wojciechowski Andrzej, mgr, wicekurator w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu, wojewoda przemyski,
Wojciechowski Janusz, mgr inŜ., dyrektor Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Przemyślu, kierownik Nadzoru Fitosanitarnego
w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, Delegatura w Przemyślu.

Uczniowie i absolwenci
Wraz z rosnącą liczbą szkół w „bakończyckim” ośrodku szkolnym powiększała
się równieŜ liczba uczniów. Do 1950 r. liczba ta nie przekraczała 100 osób. Potem
nastąpił szybki przyrost stanu liczbowego uczniów od 110 w roku szkolnym
1951/52 do 575 w roku szkolnym 1963/64 i 1066 w roku szkolnym 1969/70. Ten
stan powyŜej tysiąca uczniów utrzymywał się przez 11 lat, do roku szkolnego
1979/80. Największą liczbę 1294 uczniów zanotowano w roku szkolnym 1977/78.
Od tego czasu następował stopniowy spadek do poziomu 498 uczniów w roku
szkolnym 1994/95. W następnych latach ilość uczących się w przemyskich szkołach rolniczych wahała się w granicach od 400 do 300, a w ostatnim roku ich istnienia wynosiła zaledwie 239.
Liczba szkół i stan ilościowy uczniów miał ścisły związek z liczbą absolwentów. W ciągu 63 lat przemyskie szkoły rolnicze róŜnych typów, zarówno dziennych jak równieŜ zaocznych, ukończyło 7844 absolwentów i to jest ich największy
dorobek. Do tej liczby naleŜałoby jeszcze dodać te osoby, które uzyskały dyplomy
i świadectwa w ramach pozaszkolnej oświaty rolniczej:
• Dyplomy ukończenia Uniwersytetu Ogrodniczego
z tytułem mistrza sadownika
– 35
• Dyplomy wykwalifikowanego rolnika i ogrodnika
– 2862
• Świadectwa ukończenia Przysposobienia Rolniczego
– 621
• Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły rolniczej
i ogrodniczej systemem eksternistycznym
– 352
Razem:
– 3870
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Łączna liczba absolwentów wszystkich form kształcenia rolniczego w przemyskich szkołach rolniczych wynosi zatem 11 714. Jest to bardzo duŜa rzesza ludzi,
zarówno uczniów szkół stacjonarnych i zaocznych, którzy uzyskali pełne kwalifikacje rolnicze na poziomie szkoły zasadniczej, średniej czy pomaturalnej, jak równieŜ znaczna ilość rolników i pracowników rolnictwa, którzy uzupełnili i wzbogacili swoją wiedzę zawodową.
Istotną cechą przemyskich szkół rolniczych było to, Ŝe nie produkowały „bezrobotnych”. Jak wykazują informacje uzyskane od róŜnych grup (roczników) absolwentów odwiedzających szkołę i spotykających się ze swoimi Ŝyjącymi jeszcze
nauczycielami i wychowawcami – znajdowali oni bez trudu pracę w produkcji
rolnej, jak równieŜ w słuŜbach rolnych, organizacjach i przedsiębiorstwach pracujących na rzecz rolnictwa, a takŜe w róŜnych jednostkach samorządowych. Znaczna część absolwentów podejmowała i kończyła studia wyŜsze, najczęściej związane z sektorem gospodarki Ŝywnościowej. Jest rzeczą bezsporną, Ŝe ten duŜy potencjał ludzki zasilający przez kilkadziesiąt lat gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne,
przyczynił się do znacznego postępu w rolnictwie – nie tylko przemyskim.
Uwagi końcowe
Treść artykułu nie obejmuje całokształtu działalności przemyskich szkół rolniczych. Przedstawiano w nim jedynie niektóre wybrane „obszary” tej działalności,
w których został włoŜony największy wkład pracy i w których zanotowano największe osiągnięcia. O dokonaniach tych, będących rezultatem zarówno pracy
dyrekcji, nauczycieli i jak równieŜ młodzieŜy szkolnej, mówiono i pisano niewiele.
Po latach w duŜej mierze o nich zapomniano, dlatego wydaje się, Ŝe było celowe
choćby częściowe ich przypomnienie.
W związku z zakończeniem działalności szkół rolniczych nasuwa się jednak zasadnicze pytanie: Czy musiało dojść do ich likwidacji i jakie były tego przyczyny?
Wydaje się, Ŝe los przemyskich szkół rolniczych był od co najmniej kilkunastu lat –
przesądzony. ZłoŜyło się na to wiele przyczyn. Jedną z nich, która nieuchronnie
prowadziła do ich upadku były uwidaczniające się juŜ pod koniec lat 80-tych trudności z naborem uczniów. Trudności te wynikały z kolei z trudnej od wielu lat
sytuacji ekonomicznej w rolnictwie, pogłębione jeszcze bardziej w okresie transformacji. Produkcja rolna stawała się coraz bardziej nieopłacalna, a do tego brakowało na nią zbytu. Gospodarstwa pogrąŜały się w coraz większym kryzysie. MłodzieŜ wiejska nie widziała przed rolnictwem perspektyw i zaczęła szukać swojego
miejsca w innych zawodach, byle tylko nie rolniczych.
Kolejną przyczyną były trudności z utrzymaniem budynków szkolnych (pałacu,
nowego budynku szkolnego i internatu). W okresie intensywnego rozwoju szkół
wszystkie pomieszczenia były szczelnie wypełnione. W internacie brakowało
miejsc, zaczęto nawet myśleć o budowie drugiego internatu. Wydawało się, Ŝe istniejący trend rozwojowy będzie trwały przez długi okres czasu. Tymczasem stało
się inaczej. Nastąpił regres w rozwoju szkół. Przy zmniejszającej się liczbie szkół i
młodzieŜy zwiększała się ilość niewykorzystanych pomieszczeń. W sytuacji, gdy
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koszty utrzymania budynków rosły, a moŜliwości ich zagospodarowania kurczyły
się podjęto decyzję (1995) o przekazaniu pałacu do dyspozycji władz wojewódzkich. I to był początek końca istnienia przemyskich szkół rolniczych. „Skorzystał na
tym tylko pałac”, albowiem znalazły się środki finansowe i w ciągu kilku lat przeprowadzono generalny remont, o jakim władze szkolne mogły tylko marzyć. Główna w tym zasługa ówczesnego wojewody przemyskiego Stanisława Bajdy.
Inną przyczyną, która w duŜym stopniu zawaŜyła na losie przemyskich szkół
rolniczych była cięŜka sytuacja w gospodarstwie szkolnym. Trudności rozpoczęły
się od likwidacji (na polecenie władz wojewódzkich) fermy wypasowej w miejscowości Hurko. Oznaczało to całkowite rozbicie struktury organizacyjnej gospodarstwa. Potem doszło do stopniowej likwidacji działu produkcji zwierzęcej i utraty
podstawowego masywu gruntów ornych. Pozostała „ resztówka” o powierzchni nie
przekraczającej 10 ha obejmowała teren starego ogrodu oraz grunty bezpośrednio
przylegające do ośrodka gospodarczego. Ale i tego okaleczonego „minigospodarstwa” nie udało się utrzymać. Gospodarstwo szkolne będące własnością państwową podzieliło los Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nie uniknięto przy tym
strat, np. zmeliorowane i doprowadzone do wysokiej kultury rolnej grunty stały się
odłogami i nieuŜytkami, budynki inwentarskie, w których prowadzono intensywną
produkcję mleka i mięsa uległy bądź ulegają procesowi niszczenia, podobnie
szklarnia, którą wyburzono itp.
Były wszakŜe i inne przyczyny, które bezpośrednio zagraŜały gospodarstwu,
a tym samym równieŜ szkołom, np. bliskie sąsiedztwo miasta Przemyśla. Sprzyjało
to procesowi stopniowego przejmowania gruntów gospodarstwa przez liczne
przedsiębiorstwa i instytucje znajdujące się na terenie miasta, jak np. wojsko, PKS,
kopalnictwo naftowe, szkolnictwo, energetyka, budownictwo i inne.
Czy przemyskie szkoły rolnicze mogły się uratować przed likwidacją? Chyba
przez szczęśliwy zbieg okoliczności, albo gdyby dyrekcja posiadała jakieś szczególne zdolności menedŜerskie i poprzez umiejętne zabiegi marketingowe potrafiła
wykorzystać wolne zasoby lokalowe w ośrodku szkolnym i w gospodarstwie do
pozyskania dodatkowych środków finansowych. Ale to jest tylko luźne, czysto
teoretyczne i mało prawdopodobne przypuszczenie.
Wydaje się, Ŝe główną przyczyną, będącą jakby źródłem innych przyczyn naleŜy upatrywać w wielkim kryzysie rolnictwa. W wyniku kryzysu rolnictwa i całego
kompleksu gospodarki Ŝywnościowej – przemyskie szkoły rolnicze łącznie z gospodarstwem zostały po prostu skazane na upadłość, podobnie jak wiele szkół rolniczych i gospodarstw szkolnych województwa Podkarpackiego i na terenie kraju.
Była to niewątpliwie dotkliwa strata dla rolnictwa. W tej sytuacji, gdy proces likwidacji przemyskich szkół rolniczych dobiegał końca, dobrze się stało, Ŝe ośrodek
szkolny jak równieŜ ośrodek gospodarczy z przyległymi gruntami przekazano nowemu gospodarzowi, nowej instytucji – Państwowej WyŜszej Szkole Wschodnioeuropejskiej. NaleŜy Ŝyczyć władzom uczelni, aby zapewniły jej trwały rozwój
i potrafiły zagospodarować, a takŜe utrzymać w naleŜytym stanie cały ten rozległy
teren.
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THE ACTIVITY AND ACHIEVEMENTS
OF THE AGRICULTURAL SCHOOL COMPLEX IN PRZEMYŚL
(Summary)
The article begins by presenting the general historical outline of the Agricultural School Complex in Przemyśl.
It goes on to discuss the investment plans within the Complex and at the school farm as well as their realization;
it also presents the structure of the didactic base and the adaptation of the school farm to the practice complementing
the study.
The article further talks about the activities aimed at promoting agricultural education, mentions research and
publication of specialist articles. It does not deal with the entire scope of activity of the Agricultural School Complex; it focuses only on the areas considered most important and those which are linked to the greatest achievements
of the institution.
The conclusion attempts to examine the reasons for closing the Agricultural School Complex in Przemyśl.
Translated by Dudek Katarzyna

Motyl Paź królowej (Papilio machaon L.). Rys. Barbara Gdyk 2009.
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Studia na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie
Na początku studiów znalazłem niedrogi pokoik na ul. Rakowieckiej 13 w podwórzu, za 15 zł miesięcznie. Pokój wynajmowało starsze małŜeństwo – emeryci.
Pokój był przechodni, ale na inne mieszkanie nie było mnie stać. Następnego roku
wynająłem większy pokój z balkonem, gdzie mieszkaliśmy we trzech – z kolegą
leśnikiem i z kolegą, który studiował nauki polityczne. Ten drugi pochodził z Pińska z nad Prypeci, czyli z Polesia. Na imię miał Borys. Byli to mili koledzy. Nauka
szła mi dobrze. Pracowitość i dyscyplinę wyniosłem z domu, i ze szkoły średniej,
gdzie dobre przygotowanie do zajęć było sprawdzane codziennie. Ze szkoły wyniosłem równieŜ duŜą tolerancję do kolegów innych narodowości i religii.
W latach 1934-1939 uczelnia (SGGW) miała zakłady na Rakowieckiej, HoŜej
i Miodowej. Na I roku studiów fizyka wykładana była na ul. Mokotowskiej
w Szkole Wawelberga. Po pierwszym roku zdawało się egzaminy z chemii nieorganicznej, organicznej, botaniki, fizyki, biologii i ekonomii społecznej. Część
egzaminów moŜna było zdawać jeszcze na początku II roku studiów. Na II roku
większość zajęć odbywała się na ul. HoŜej 74. Były tam wykłady z maszynoznawstwa rolniczego, entomologii, fitopatologii, genetyki i warzywnictwa. Tu prowadził
pierwsze wykłady po powrocie z USA (gdzie studiował w Cornell University) prof.
Emil Chroboczek. Jego zakład i pola doświadczalne znajdowały się w Skierniewicach, tak jak i Katedra Genetyki. W gmachu przy ul. Rakowieckiej 8 uczęszczałem
na II roku na wspaniałe wykłady z fizjologii roślin (u prof. Korczewskiego), z chemii rolnej (u prof. Mariana Górskiego), z polityki ekonomicznej (u prof. Władysława Grabskiego), a takŜe na wykłady z meteorologii, entomologii, polityki agrarnej i dendrologii.
Na studiach ceniłem wykłady profesorów: Dominika, Dziubałtowskiego, Szulca, Gorjaczkowskiego i Chroboczka. O moje wykształcenie dbał teŜ prof. Pijanowski (wtedy doktor). Z ekonomiki ogrodnictwa pamiętam dobrze prof. Moszczeńskiego, który radził dbać o główne gałęzie produkcji i nie dzielić gospodarstwa na
kilka specjalizacji. Na III roku w semestrze zimowym odbywały się juŜ wykłady
z przedmiotów zawodowych: kwiaciarstwa, sadownictwa i warzywnictwa. Te wykłady kontynuowane były w Skierniewicach na semestralnej praktyce. Na IV i V
roku trzeba było wykonać pracę magisterską.

ALEKSANDER REJMAN
210
__________________________________________________________________________________________

Większość studiujących stanowiły koleŜanki. Jednak z kaŜdym rokiem studiujących ubywało. Ze 100 osób przyjętych na pierwszy rok studiów zostało na trzecim roku juŜ tylko ok. 80 osób, w tym 18 osób Ŝydowskiego pochodzenia. W stosunku do śydów, wielu odnosiło się wrogo. Takie były czasy. Pewnego razu organ
prasowy ONR – pismo „ABC Nowiny Codzienne” podało, Ŝe na Wydziale Ogrodniczym wykłada śyd, profesor Józef Kochman. Była to nieprawda, bo prof. Kochman był praktykującym katolikiem i pochodził z chłopskiej rodziny ze wsi Sonina
koło Łańcuta. Skończył to samo co ja liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Antysemickie ekscesy widoczne były takŜe na naszym roku. Pewnego razu
grupa nacjonalistów zdecydowała, Ŝe studenci – śydzi muszą na wykładach stać.
Pamiętam wykład profesora Gorjaczkowskiego, gdy chciano zmusić śydów do wykonania tego postanowienia. Profesor zganił to postępowanie i zaapelował o spokój
mówiąc, Ŝe z tej sytuacji cieszy się tylko Stalin i Hitler. Nie pomógł jednak apel
starszego człowieka. Nawet w pewnym okresie ja sam, nie udzielający się w tych
ekscesach, posądzony zostałem o pochodzenie Ŝydowskie. Najbardziej przykry był
dla mnie, chyba w 1937 r., wyjazd pociągiem na Śluby Jasnogórskie, razem z kolegami o zapatrywaniach nacjonalistycznych. Mieli oni transparenty i krzyczeli „Bij
śyda”. Tak było do samej Częstochowy.
Pielgrzymka ta dała mi duŜo do myślenia i rozwaŜań. Od tego czasu zwracałem
uwagę na wszystkie akcje społeczne i polityczne. Na trzecim roku uznałem, Ŝe
trzeba naleŜeć do organizacji moŜliwie bliskiej wsi, a takŜe pozbawionej nacjonalizmu i wszelkiego fundamentalizmu. Zapisałem się do organizacji „Wici”, najbardziej neutralnej. Zebrania odbywały się na mieście. Nie trzeba było się chwalić,
gdzie chodzi się na zebrania. „Wici” głosiły poglądy opozycyjne wobec panującej
sanacji, a opozycja nie była mile widziana w akademiku. Bardziej faworyzowana
była organizacja „Siew”, która była mniej rewolucyjna i bardziej prawicowa. Wiciowców chciano zmobilizować dla bardziej demokratycznej Polski. Na jednym z
zebrań poproszono posłankę PPS, Irenę Kosmowską, aby przedstawiła, jak moŜna
zmienić cięŜką sytuację na wsi. Kosmowska zastanawiała się, czy moŜliwe jest to
w sposób ewolucyjny, czy moŜe rewolucyjnie. Niektórzy politycy snuli obawy, Ŝe
„Wici” komunizują. Ja musiałem uwaŜać, bo naokoło działali narodowcy. Natomiast jeden z moich kolegów z akademika, wyraźnie był wrogiem generała Franco,
który w tym czasie niszczył młodą demokrację w Hiszpanii. Kolega ten był absolwentem wydziału architektury PW i wygrał konkurs na zabudowę Gdyni. Kochał
muzykę. Często Ŝałuję, Ŝe wojna oddaliła nas od wspaniałych i mądrych kolegów.
Na trzecim roku studiów zamieszkałem w wygodnym domu akademickim przy
Placu Narutowicza. Był to niezapomniany akademik. Doskonale administrowany
przez dyrektora Dąbrowskiego. Na dole był kiosk i sklep spoŜywczy, w którym
moŜna było kupić wszystko. Kupowałem mleko Agril z Wilanowa, chleb i czasem
10 dkg szynki. Mogłem odŜywiać się dobrze, bo otrzymywałem juŜ stypendium
państwowe, 60 zł miesięcznie. Byłem w tym czasie jedynym studentem na roku,
który miał szczęście otrzymywać stypendium. Komisja wzięła pod uwagę, Ŝe pochodzę z ubogiej rodziny, pomogły takŜe moje oceny – celujący z chemii orga-
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nicznej, a takŜe z fizyki i fizjologii roślin. Na I piętrze akademika znajdowała się
czytelnia czasopism, na dole stołówka, ale rzadko z niej korzystałem, bo była dla
mnie trochę za droga (obiady po 90 groszy). W dni powszednie chodziłem razem
z kolegami na obiady – przewaŜnie na ul. Oczki, gdzie była tania stołówka Bratniej
Pomocy Medyków. Obiad kosztował tam 70 groszy. W niedzielę jadłem obiady
u brata Franciszka, który mieszkał i pracował w jednym z banków w Warszawie.
Obiady u brata były oczywiście najlepsze. Obiady po 55 gr wydawała kuchnia na
Marszałkowskiej róg HoŜej, ale tu posiłki były skromne i niesmaczne. Stołówek
akademickich było więcej, czasem jadałem w stołówce PW przy ulicy Koszykowej, a na czwartym roku na Uniwersytecie.

Na praktyce studenckiej, 1937. Wszystkie fot. pochodzą ze zb. Andrzeja Rejmana.

Na uczelni działało kilka stowarzyszeń i koła studentów kaŜdego wydziału. Na
SGGW były wtedy trzy wydziały. Ja naleŜałem do Koła Ogrodników, które miało
bogatą bibliotekę. Koło organizowało wycieczki do firm ogrodniczych. Oprócz kół
naukowych i fachowych istniała Bratnia Pomoc, którą prowadziła organizacja narodowa. Było teŜ Koło Oświaty Rolniczej, zrzeszające studentów wszystkich wydziałów. Było ono wolne od haseł narodowców i uwaŜane za lewicowe.
W VI semestrze (marzec 1937) wyjechałem do Skierniewic na praktykę ogrodniczą. Mieszkałem w tzw. Domu Nowaka, obok torów kolejowych i szklarni ogrodnika Pysia. Dom Nowaka mieścił się za pięknym parkiem, pełnym słowików. Miałem tu oddzielny pokój. Praktyki prowadziła p. inŜ. Zofia Rycembel („śuksia”), do
pomocy miała trzech asystentów. Była to osoba bardzo energiczna, rzetelna i wyrozumiała. KaŜdy student uprawiał stumetrową działkę na „Sobedianach”. Były tam
tylko kwiaty i warzywa. Studenci podzieleni byli na sekcje. Sekcja składała się z
pięciu osób, w większości były to studentki. Zostałem kierownikiem jednej z sekcji,
w której były takŜe koleŜanki: Julia Doktorowicz-Hrebnicka (później moja Ŝona),
Zofia Boudelle (potem Maziarska), Nuna Drzewicka i Basia Jelonek.
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Latem uczyliśmy się okulizacji. Uczył asystent – instruktor, mgr Wieszyłłowski, późniejszy profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kwiaciarstwa uczył mgr
Krawczyński. W Skierniewicach było bardzo miło. W duŜej sali balowej w pałacu
co pewien czas odbywały się bale. W balach uczestniczyłem rzadko, tańczyłem
bowiem słabo. W czasie studiów zacząłem się uczyć angielskiego. Początki dawała
mi koleŜanka Gosia Szymanowska. Ja natomiast uczyłem ją języka niemieckiego.
Na czwartym roku mieszkałem dalej w akademiku przy placu Narutowicza
w dwuosobowym pokoju, razem z kolegą leśnikiem, Stanisławem Juszczykiem.
Był to bardzo pracowity kolega, dyplom uzyskał po wykonaniu pracy z chemii
ogólnej u prof. W. Dominika. Naszymi serdecznymi kolegami byli teŜ inni studenci, leśnicy – Wojciech Majewski i Marian Jankowski, a takŜe nadzwyczaj zdolny
Kazimierz Galus. Pamiętam go jeszcze z pierwszego roku, gdy uczęszczał na wykłady, które stenografował, a w przerwach robił sweter na drutach. Nie wiem, co
się z nim stało. Wiem tylko, Ŝe w czasie okupacji niemieckiej zmarł w Radomiu
kolega Jankowski, a kolega Juszczyk miał zawał. Często o nich myślę. KoleŜanki
teŜ były wspaniałe, ale Ŝyje do dzisiejszego dnia (2001) jedynie Jadwiga Jodko
(Mazurowa). W czasie praktyki skierniewickiej sympatyzowałem z Ireną Artemowicz, Wandą Bystrzyńską, Gosią Szymanowską i innymi. W czasie wykładów
siadałem koło kolegi z Warszawy Rene Jaquemarta. Kolegami z praktyki byli:
Józef Barylski i Ludwik Lawin. Lawin był w czasie okupacji więziony w Oświęcimiu, a Rene Jaquemart został zamordowany przez hitlerowców w Józefowie nad
Wisłą. Jaquemart był zamiłowanym ogrodnikiem.
Moje studia trwały aŜ 6 lat, co spowodowane było wyborem specjalizacji
w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Kierownikiem tej specjalizacji był prof.
dr Wacław Dąbrowski, kierownik Katedry Przemysłu Rolnego. Katedra mieściła
się przy ul. Miodowej 23. Adiunktami w tej katedrze byli dr Pijanowski i dr Majchrzak. Nadszedł czas wyboru tematu pracy magisterskiej. Prof. Dąbrowski miał na
korytarzu worek kasztanów (Aesculus hippocastanum) i trzeba było je przeanalizować. Profesor zasugerował mi w związku z tym temat pracy, który brzmiał: „Nasiona gorzkiego kasztanowca i jego uŜyteczność w przemyśle”. Z nasion tych robiłem alkohol. Związki saponinowe były obok skrobi, jednym z głównych składników tych nasion. Miałem pewien kłopot z zebraniem odpowiedniej literatury. Trochę znalazłem w bibliotece głównej Politechniki Warszawskiej.
Przygotowania do analiz chemicznych prowadził dr E. Pijanowski. Była to
świetna praktyka. Przechodzili przez nią wszyscy magistranci Katedry. Z Wydziału
Ogrodniczego byli to: Basia Jeleńska, Julcia Hrebnicka, Maria Drzewicka, oraz
Aleksander Ostaniewicz, syn aptekarza z Modlina. Była to bardzo sympatyczna
grupa. Specjalizacja ta miała nas przygotować do pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, które wtedy w naszym kraju miało duŜe perspektywy rozwoju.
Inne działy gospodarki były raczej w zastoju. Panowało duŜe bezrobocie, zwłaszcza na wsi. Robiąc analizy na ul. Miodowej, obiady jadłem u zakonnic na ul. Dobrej, czasem w stołówce Uniwersytetu. Pewnego razu, gdy wychodziłem z bramy,
aresztowała mnie policja. Było to chyba wiosną 1939 r. Studenci manifestowali
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przeciwko polityce rządu, który za mało przeciwstawiał się zaborczej polityce
w Gdańsku. Jako aresztanta zawieziono mnie wraz z innymi na ul. Daniłowiczowską, gdzie wszystkich wsadzono do ciasnej celi. KoleŜanki interweniowały u dziekana i rektora. Po dwóch dniach przesłuchano mnie w policji na ul. Wilczej, podpisałem jakiś protokół i zostałem zwolniony.
Na piątym roku nie miałem juŜ stypendium, więc zamieszkałem w duŜym sześcioosobowym pokoju w tym samym akademiku. Mieszkałem tu do egzaminu
magisterskiego, a więc do końca czerwca 1939 roku. Koledzy tu byli róŜni, przewaŜnie nie przejmujący się nauką. Jeden z nich to wieczny repetent, studiował na
Wydziale Leśnym, co było dosyć dziwne, jako Ŝe na tym wydziale był spory rygor.
Po V roku musiałem zgłosić się na płatną praktykę wakacyjną. Odbywałem ją na
plantacjach miejskich przy pielęgnacji chryzantem przy ulicy Rakowieckiej. W czasie odbywania praktyki spotkałem młodszego kolegę, Henryka Łowickiego, który
nieoczekiwanie w czasie wojny zmienił nazwisko na niemieckie.
Mój egzamin magisterski odbył się w końcu czerwca 1939 r. w sali przy ul. Rakowieckiej. Byli obecni: dziekan, promotor i egzaminator specjalizacji. Jako Ŝe
byłem w specjalizacji sadowniczej, egzaminował mnie profesor Gorjaczkowski.
Jedno z pytań zadał prof. Korczewski, fizjolog. Egzamin zdałem na „dobrze”. Wiosną 1939 r. zdawałem jeszcze ekonomikę ogrodnictwa u prof. Moszczeńskiego
i warzywnictwo u prof. Chroboczka. Do egzaminu uczyłem się w akademiku,
gdzie były na kaŜdym piętrze ciche pokoje do nauki. Na egzaminie z warzywnictwa prof. Chroboczek zapytał – jakie ogrzewanie stosowane jest w szklarniach
Potockiego w Łańcucie. Nie bardzo wiedziałem, bo u Potockiego trudno było
wejść do szklarni. Zdając egzamin z warzywnictwa byłem juŜ kandydatem na
młodszego asystenta w Katedrze Sadownictwa. Miałem zastąpić asystenta Zalewskiego, który w tym czasie podlegał mobilizacji i opuszczał Katedrę. Zaraz po egzaminie magisterskim, w czerwcu 1939 r., pojechałem do Skierniewic i zacząłem
pracę w Sadzie Pomologicznym. To był sad na miarę europejską. Były tam kolekcje wszystkich gatunków roślin sadowniczych. Do pomocy w sadzie, oprócz wspaniałego ogrodnika, była studentka PoŜniakówna. Była ona bardzo pomocna przy
zbiorach owoców. W końcu czerwca i w lipcu zaczęły dojrzewać czereśnie. Były to
drzewa kilkuletnie. Zbiór z kaŜdego drzewa trzeba było waŜyć. Owoce sprzedawało się przewaŜnie w najbliŜszym prywatnym sklepiku, a pieniądze moŜna było
wydać na zapłatę robotnikom i inne potrzeby Katedry. Moje pobory były w porównaniu do stypendium bardzo wysokie i wynosiły 207 zł. W lipcu podniesiono mi je
do 280 zł, juŜ jako asystentowi. Kupiłem wtedy zegarek szwajcarski Morse i jasne,
modne spodnie. Obiady jadłem w stołówce studenckiej, gdzie obok była czytelnia i
radio. Obiady był bardzo tanie.
Zamieszkałem w pokoju dwuosobowym, razem z Markiem Gniazdowskim,
który z ramienia Ministerstwa Rolnictwa prowadził referat Rejonizacji Sadowniczej, razem z p. Szendlową. Oboje urzędowali w Zakładzie Sadownictwa. Było tu
kilka pokoi, oraz duŜa biblioteka, a w niej pisma fachowe w wielu językach. Osoby
pracujące w tym referacie urządzały wystawy owoców w Skierniewicach lub
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w Warszawie. Jeszcze jako student pomagałem w urządzaniu wystawy jabłek
w Warszawie przy ul. Bagatela. Tu poznałem seniorów ogrodników m.in. profesorów: Jankowskiego i Hrebnickiego.
Moim głównym obowiązkiem była opieka nad sadem pomologicznym, zajmującym około 19 ha i załoŜonym przez Prof. Gorjaczkowskiego, przy poparciu prof.
Górskiego, który prowadził doświadczenia nad uprawą roślin rolniczych. Sad Pomologiczny stanowił bogatą kolekcję drzew i krzewów owocowych. W latach
1929-1935 wzbogacona ona została przez prof. Adama Hrebnickiego w dzikie
drzewa owocowe. Znalazły się tu typy jabłoni jagodowej i śliwolistnej. Całość sadu
stanowiła bogaty bank genów, potrzebnych do hodowli.
Majątek Skierniewice, przydzielony po I wojnie światowej uczelni (SGGW),
obejmował setki hektarów. Część terenów oddana była Chemii Rolnej, Warzywnictwu, Sadownictwu i Genetyce. Na kilkunastu hektarach prowadzona była produkcja ogrodnicza, były szklarnie i szkółki drzewek. Zakład Sadownictwa mieścił
się w lewej oficynie. Kierownik Katedry, prof. dr Włodzimierz Gorjaczkowski
mieszkał w Warszawie. W 1933 r. sprowadził z USA ze stacji Geneva kilkanaście
cennych odmian, z których część do dziś uprawiana jest w naszych sadach (Cortland, McIntosh, Fameuse, Wealthy i inne).
Musiałem zapoznać się z rozkładem kwater i planem sadu. Na początku, zaraz
za pierwszą bramą znajdowała się kwatera malin, kilkanaście odmian. Przy malinach w kierunku wschodnim ciągnęły się kwatery grusz. Na początku pierwszej
kwatery, półhektarowej, rosło 25 drzew odmiany Faworytka, obok znalazły się
drzewa Komisówki. Na kwaterach 2-4-tej, o półhektarowej powierzchni, wysadzono kolekcję odmian grusz, a w nich znalazły się dobrze znane odmiany: Salisbury,
Dobra Szara i Bonkreta Williamsa, odmiana znana na wszystkich kontynentach,
najlepsza odmiana deserowa i na przetwory. Dalej w kierunku wschodnim rozciągały się kwatery jabłoni, o róŜnym składzie odmianowym. Wszystkie drzewa rosły
w rzędach co 10 m, ale między nimi posadzono takŜe drzewa krzaczaste, niskopienne. Drzewa stałe sadzone były jako wysokopienne, niektóre z nich rosły na
przewodniej Antonówka. Obok tych kwater po prawej stronie drogi wytyczono
kwatery, które w planach figurowały jako kwatera 14 i 15, dalej w kierunku wschodnim znajdowały się kwatery 16-20. KaŜda kwatera obejmowała 50 drzew, w 10
rzędach po 5 drzew. W środku sadu, zaraz na końcu kwatery 6, postawiono małą
szopę, gdzie znajdowała się waga i szafka na zeszyty i notatki. Za szopą w kierunku wschodnim znajdowało się puste pole o powierzchni około 1 ha. Dalej w tym
samym kierunku znalazły się 3 kwatery czereśni, oznaczone numerami 7-9. Na
kwaterach 10-13 rosły wiśnie. Sąsiadowały one z gruszami, a od południa ze śliwami. Odmiany śliw znalazły się całkiem z boku i sadzone były gęściej niŜ jabłonie i grusze. Reszta terenu obsadzona została jabłoniami, jeszcze w 1935 roku.
Wąskim pasem od strony wschodniej i północnej wysadzono drzewa dzikich gatunków. Znalazła się tu takŜe mała kwatera podkładek wegetatywnych, głównie
jabłoni. W czerwcu, w czasie zbioru owoców czereśni, zebrane owoce szły do
sprzedaŜy, a część studentka wysłała do obozu Ŝołnierskiego, który stacjonował
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nad Rawką. To był ładny gest, wtedy wiedzieliśmy juŜ, Ŝe wojsko będzie nas bronić. Wojna wisiała na włosku.
Na razie było spokojnie. Studenci III roku kończyli praktykę semestralną, a ja
po zapoznaniu się z planem sadu ciąłem w lipcu i sierpniu zrazy, które trzeba było
wysłać na zamówienia szkółkom. W szkółkach Zakładu odbywała teŜ się okulizacja. Szkółki znajdowały się wtedy głównie od strony północnej, między drzewami
dzikimi, jabłoni śliwolistnej i jagodowej.W sierpniu zaczęliśmy zbierać juŜ jabłka
i gruszki letnie, ale było ich tego roku bardzo mało. ZbliŜał się pierwszy września
1939 r.
Czas wojny i okupacji
1 września przy śniadaniu w stołówce dowiedziałem się z radia o ataku hitlerowców na nasz kraj. Wojna zaczęła się, ale w Skierniewicach było jeszcze spokojnie. Studenci, którzy wcześniej nie wyjechali, zaczęli pospiesznie wyjeŜdŜać.
Pociągi jeździły jeszcze w miarę normalnie. Słuchaliśmy komunikatów radiowych.
Postanowiłem zgłosić się do RKU, aby wcielili mnie do wojska jako ochotnika.
Takich chętnych było wielu, ale nie było sprzętu ani broni. Niemcy zaczęli bombardować Skierniewice następnego dnia. Najpierw bombardowali tory kolejowe,
a 3 września chcieli zniszczyć i zastraszyć miasto. W czasie alarmów lotniczych
kryliśmy się w piwnicach pod chłodnią Katedry Warzywnictwa. Bomby spadły na
Osadę Uczelnianą. Jedna z bomb uderzyła w budynek Zakładu Sadownictwa, gdzie
znajdowała się biblioteka, druga w budynek stołówki. Na sad teŜ spadły bomby,
parę drzew Faworytki, na kwaterze pierwszej zostało wyrwanych z korzeniami.
Zabudowania skierniewickie, przewaŜnie drewniane, spłonęły. Spodziewaliśmy
się, Ŝe niedługo Niemcy wejdą do Skierniewic. Zaszła konieczność ucieczki za
Wisłę. Łudziliśmy się, Ŝe nasza armia zatrzyma Niemców na Wiśle. A jeśli nie
Wisła to moŜe Bug i Prypeć zatrzymają najeźdŜców. Ruszyliśmy więc w stronę
Warszawy. Wziąłem ze sobą jedynie słoik miodu. Szliśmy pieszo i o zmroku byliśmy w Warszawie. Ulice były prawie puste. Za Wisłą na Pradze było więcej osób,
wszyscy uciekali na wschód. Tymczasem armia były juŜ w rozsypce. W nocy przez
most Poniatowskiego przeszedłem na drugą stronę rzeki.
Po dniu czy dwóch dotarłem do Mińska Maz. Tu udało mi sę wsiąść do pociągu, którym dojechałem do stacji Mrozy. Dalej obrałem kierunek – wschód. Pieszo
szedłem samotnie przez śelechów. Spałem w stodole. Gospodyni, mając do mnie
zaufanie, dała mi pod opiekę szablę swego męŜa. Szablę wziąłem, ale z obawy
przed Niemcami, schowałem ją w stodole za poszycie dachowe. Na drugi dzień od
rana słychać było strzelaninę. Przez pola, bocznymi drogami skierowałem się
w stronę Lublina. Spałem w lesie. Na drodze do Lublina dogonili mnie Niemcy.
śołnierz niemiecki sprawdził, czy nie mam broni i zapytał o mój szwajcarski zegarek, który mu się spodobał, jednak nie zabrał go i pozwolił iść dalej. Chciałem dotrzeć do Lublina, gdzie mieszkał brat Bronisław, prawnik, pracujący wtedy w Urzędzie Skarbowym. Kolejną noc spałem na ławce pod jednym z domów wiejskich.
Następnego ranka idąc przez pola i las, zostałem ostrzelany z samolotu. Kule jed-
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nak nie dosięgły mnie. W dalszą drogę zabrała mnie chłopska furmanka. Przed
Lublinem znowu była kontrola, ale broni przy sobie nie miałem, więc pozwolono
mi odejść. W Lublinie brata nie było, okazało się, Ŝe jak inni poszedł na wschód.
Na drugi dzień rano wyruszyłem do miasta. Miasto było zatłoczone od uciekinierów. Niektórzy wracali juŜ ze wschodu. Wśród powracających był takŜe brat.
Przypadkowe spotkanie było dla mnie wielką niespodzianką, radością i ulgą. Brat
teŜ przeŜył cięŜkie chwile. Był atakowany przez Ukraińców. Po paru dniach odpoczynku ruszyłem dalej, chciałem koniecznie dotrzeć do domu w Czarnej pod Łańcutem. Z Lublina odjechaliśmy pociągiem towarowym w kierunku Rozwadowa.
Pociąg dojechał jednak tylko do stacji Kraśnik. Resztę drogi odbywałem wspólnie
z kolegą z Łukawca pieszo, poprzez górki do Sanu. Za Sanem stali juŜ Niemcy.
Nie wiedzieliśmy, Ŝe parę kilometrów od mostu chłopi bezpiecznie przewozili
ludzi przez rzekę. Przeszliśmy mostem i zostaliśmy zatrzymani. Niemcy wsadzili
nas do pociągu towarowego wraz z innymi uciekinierami. Pociąg ruszył w kierunku Przeworska. Gdy stanął w LeŜajsku, pomyśleliśmy o ucieczce, ale pilnujący nas
Ŝołnierze wyglądali zbyt groźnie. W Przeworsku wyładowano nas i popędzono do
pomieszczeń cukrowni. Tu nastąpiło zamieszanie, był juŜ zmrok, i wtedy kilku z
nas, w tym mnie udało się uciec. Dotarliśmy do szosy prowadzącej do Rzeszowa.
Po drodze mijało nas sporo pojazdów niemieckich, ale nikt nas nie zatrzymał. Dochodząc do Łańcuta, skręciliśmy z kolegą w ul. Grunwaldzką, tu bowiem mieszkali
moi dobrzy znajomi, państwo Misiągowie. Pozostali poszli dalej. Okazało się, Ŝe
na rynku zostali zatrzymani przez Niemców i wywiezieni na roboty. My zaś dotarliśmy w końcu do naszych domów rodzinnych. W domu była wielka radość. Brat
Michał, który teŜ brał udział w walce, juŜ powrócił. Jego oddział rozwiązał się
i złoŜył broń. Trudno było dociec, co się stało z bratem Andrzejem. Nazajutrz pojechałem do Rzeszowa, aby zapytać o niego w biurze Czerwonego KrzyŜa, oraz
w szpitalu, gdzie niczego się nie dowiedziałem. Dopiero potem okazało się, Ŝe
Andrzej został ranny i był internowany na Węgrzech. Po zajęciu Węgier przez
Niemców, wysłano go na roboty do Austrii, a potem do Nadrenii. Po kilku dniach
pobytu u matki – udałem się do Łańcuta, gdzie dostałem zaświadczenie, Ŝe wracam
do pracy w Skierniewicach. Wracałem pociągiem towarowym przez Katowice,
Strzemieszyce. Tu spotkała mnie pewna nieprzyjemność. Jakaś kobieta, pewnie
Volksdeutschka, patrząc na mnie podejrzliwie zasugerowała niemieckim Ŝandarmom, Ŝe jestem śydem. Po sprawdzeniu dokumentów Niemcy nie uwierzyli jej
i pozwolili mi jechać dalej.
Szczęśliwie dotarłem do Skierniewic. Opuszczone na początku września mieszkanie było juŜ zajęte a wszystkie rzeczy rozkradzione. Najbardziej szkoda mi było
ksiąŜek. Profesor Chroboczek, przyjął mnie serdecznie i przydzielił nowe miejsce
w wieŜy wodociągowej obok mieszkania państwa Orlańskich. Była to kuchnia,
gdzie stało łóŜko i mała szafka. Był juŜ październik 1939 r., nadchodziła zima.
W sadzie urzędował wierny obowiązkom, ogrodnik Montak. Zbierał resztę owoców, których było niewiele, większość została rozkradziona. Montak doradził mi,
Ŝe mieszkanie moŜna ogrzać węglem, znajdującym się w piwnicach obok pałacu.
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Był to właściwie miał węglowy. W tym celu trzeba było załoŜyć na dwie fajerki
dwie blaszane rury, tzw. „portki”. Spod gruzów wyjąłem zniszczone ksiąŜki z biblioteki. Zebrane w sadzie owoce sprzedaliśmy w prywatnym sklepiku. Pieniądze
przeznaczyliśmy na wypłaty dla nielicznych robotników. W mieście sklepy były
pozamykane. Udało mi się kupić bochenek chleba od śyda przy rynku.
Po paru tygodniach wybrałem się do Warszawy, aby odwiedzić prof. Gorjaczkowskiego. Profesor radził sobie z głodem, ziarno pszenicy sypał do młynka od
kawy, robił grubo mieloną mąkę i gotował zupę. Prosił mnie, abym przywiózł mu
trochę pszenicy. Po powrocie do Skierniewic teŜ zacząłem gotować takie zupy.
Obawa głodu powoli odchodziła, otwarto parę sklepów prywatnych gdzie pojawił
się chleb i kiełbasa.
Zima przyszła wcześnie i niespodziewanie. Śnieg szybko przykrył ziemię,
a w sadzie nic juŜ nie moŜna było zrobić. W połowie stycznia 1940 roku przyszła
odwilŜ, jednak po paru dniach temperatura spadła do -30 stopni. Luty był słoneczny, ale mroźny. Wiosna odsłoniła duŜe przemarznięcie drzew, które widoczne było
głównie na pniach. Z powodu duŜych wahań temperatur (w nocy minimalnej minus
15-20, a w dzień dodatnich) zginęło sporo drzew. Pnie nie były pobielone, bo
w październiku mało osób przychodziło do pracy. Z odmian jabłoni na wiosnę nie
rozwinęły się drzewa m.in. Pięknej z Boskoop, Koksy Pomarańczowej, Renety
Landsberskiej. W gruszach i czereśniach szkody były jeszcze większe. Pnie drzew
były martwe. Na niektórych drzewach czereśni kora odchodziła od drewna. Nie
miałem jeszcze pomysłu jak je uratować. Korę na pniach zaczęliśmy obwiązywać
szpagatem i przyciskać do drewna. To częściowo pomagało. Gorzej było przy gruszach, gdzie kora była całkowicie martwa. Drzewa masowo zasychały. W czerwcu
i lipcu suche drzewa trzeba było usunąć. Wykopywanie przemarzniętych drzew
trwało do późnej jesieni, a nawet przeciągnęło się do wiosny następnego roku.
Część drzew jabłoni i grusz ocalało. Z odmian jabłoni były to m.in. Fameuse,
McIntosh, Cortland, Wealthy, Beforest, Linda i inne, oraz oczywiście drzewa Antonówki i polskie odmiany Bursztynówka i Tyrolka. Odmiany drzew jabłoni, nawet
o średniej wytrzymałości na mróz, które były szczepione na Antonówce równieŜ
ocalały. Były to: Królowa Renet, Pepina Ribstona, Reneta Blenheimska i inne.
Większość odmian amerykańskich wyszła z zimy prawie bez Ŝadnych uszkodzeń.
RównieŜ nie przemarzły odmiany rosyjskie i miczurinowskie, a wśród nich: Antonówka, Korobówka, Reneta Kurska, Pepina Kitajka, Pepina Szafranowa i inne. Na
kwaterach grusz ocalały: Dobra Szara, Komisówka, i parę innych. Trzeba zaznaczyć, Ŝe w wielu przypadkach mrozoodporna przewodnia ratowała drzewa. Podobnie było w sadzie dr Filewicza w Sinołęce. Tam nawet ocalała Reneta Landsberska.
Drzewa tej odmiany rosły tam na wyŜszych stanowiskach. Sad Pomologiczny
w Skierniewicach załoŜony był na płaskiej równinie. W następnych latach trzeba
było puste miejsca dosadzać nowymi drzewami. Zakład prowadził własne szkółki,
nie trzeba było kupować drzewek z innych szkółek. Robione były wyjątki, duŜo
ciekawych odmian produkowały szkółki Gałczyński i Ślaski, a takŜe szkółki Jansza, w Osinach koło Głowna, które produkowały drzewka na podkładkach wege-
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tatywnych. Była to w tym czasie pierwsza szkółka sprzedająca drzewka na tego
rodzaju podkładkach. Jansz, właściciel sadu, wzory produkcji drzewek przeszczepił
z Niemiec, gdzie pracował wiele lat. Był częstym gościem w Sadzie Pomologicznym, a po zimie w 1940 r. interesował się stopniem przemarznięcia poszczególnych odmian drzew.
W następnych latach niektóre drzewa owocowały, a przede wszystkim ok. 50
drzew Antonówki, kilka drzew odmian: Cortland, McIntosh, Linda, Fameuse,
Wealthy, Beforest i inne. Wszystkie drzewa, które jako tako ocalały stanowiły
wspaniały obiekt do obserwacji uszkodzeń mrozowych. Pewnego lata zjawił się
sadzie były asystent dr Filewicza, dr Kornel Maurer, który szybko stał się Reichsdeutschem. Zebrał on dane o drzewach, które najmniej ucierpiały w czasie zimy.
Informacje te zamieścił potem w swojej ksiąŜce wydanej w Niemczech – „Frostsicherer Obstbau”
Wiosną 1940 r. pojechałem do domu do Czarnej. Zabrałem ukryte pod podszewką podziemne pismo „Miecz i pług”, które otrzymałem na hasło w Warszawie na
ulicy Widok. W Czarnej było to nowością. Bracia niebawem zgłosili się do Batalionów Chłopskich, które w rzeszowskim były przez całą okupację bardzo aktywne.
W 1940 r. drzewa owocowały bardzo słabo. Lepsze owocowanie zaczęło się
dopiero w 1941 r. Jednak w latach 1940-1941 w sadzie było sporo pracy. Wykopywano martwe i mocno uszkodzone przez mróz drzewa. Zagospodarowano wolne
pasy między drzewami. Sadzono głównie ziemniaki, a w następnych latach takŜe
fasolę na ziarno. Uzyskiwano plony niezbyt wysokie, ale kaŜdej jesieni pracownicy
stali i sezonowi otrzymywali tak zwany deputat, co dla nich było wielkim dobrodziejstwem. W sadzie pracowało ponad 30 osób, w tym prawie połowa pracowników sezonowych. Jabłka zimowych odmian trzeba było przechowywać w piwnicach. Wykorzystano piwnice po byłym Zakładzie Praktyk. W następnych latach
prof. Chroboczek oddał Zakładowi jedną komorę w chłodni. Profesor dbał, aby
nasadzenia były zgodne z pierwotnymi planami. Była kolekcja odmian, właściwy
bank genetyczny, który wkrótce docenili takŜe Niemcy. Skierniewice stały się dla
Niemców ośrodkiem doświadczalnym, który został włączony do Instytutu w Puławach. Kierownikiem tego ośrodka został prof. Chroboczek, świetnie mówiący po
niemiecku. Jako „Leiter des Versuchsgutes in Skierniewice”, dbał o całość zakładów. Zakład skierniewicki obejmował m. in. pole doświadczalne warzywnictwa,
sad pomologiczny, szkółki drzewek, szklarnie, pole genetyki i pole rolnicze prof.
Górskiego. Od czasu do czasu całość wizytowali Niemcy z Puław, oraz naukowcy
z Rzeszy. Interesowały ich odmiany amerykańskie i pobierali z nich zrazy. śądali
zrazów dzikich czereśni i grusz, które dobrze zniosły surową zimę. Zrazy te musieliśmy wysyłać do Niemiec, m.in. do stacji w Munchebergu. Niemcy zainteresowali
się rozpoczętym krzyŜowaniem odmian. Przesyłali nawet pyłek ze stacji niemieckich. Hodowla nowych odmian drzew, głównie jabłoni, rozpoczęta została juŜ
w roku 1942. Jako formy mateczne słuŜyły m.in. odmiany: Królowa Renet,
McIntosh, Linda, Reneta Kurska, Antonówka. Formami ojcowskimi były te same
odmiany, np. Antonówka x Królowa Renet. Nasiona z tych krzyŜowań musieliśmy
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przesyłać do Niemiec, ale mała była nadzieja, Ŝe nasiona te wydadzą coś wartościowego. Większość nasion zostawała w kraju i pierwsze mieszańce, siewki, wysadzono w Sadzie Pomologicznym i juŜ po wojnie w Dąbrowicach koło Skierniewic. Niemcy utrzymywali takie placówki, bo chcieli zwiększać wydajność w potrzebnych im dziedzinach. Na polu doświadczalnym prof. Górskiego wprowadzono
nawet uprawy koksagisu, rośliny kauczukodajnej.
Przy badaniach przemarzania drzew okazało się, Ŝe drzewa, które miały niski
pień ocalały w tej cięŜkiej zimie. Nawet odmiana tak mało wytrzymała na mróz jak
Koksa Pomarańczowa, jeŜeli miała niski pień, rozwijała się normalnie. Widoczne
to było takŜe na kwaterach śliw i czereśni. Wniosek jest prosty: wszystkie drzewa,
obojętnie jakiego gatunku, powinny być tak forowane, aby tworzyły koronę najbliŜej powierzchni gleby. Te drzewa równieŜ bardzo szybko się regenerowały i nawet
w następnym roku po surowej zimie owocowały.
W 1941 r. nastąpił napad Niemców na Związek Radziecki. Początkowo wydawało się, Ŝe Niemcy zwycięstwo mają pewne. ZbliŜyli się do samej Moskwy. Jesienią wokół kościoła w Skierniewicach były juŜ olbrzymie plakaty z napisami
„Moskwa – gniazdo bolszewików w niemieckich rękach”. Była to oczywiście nieprawda. Niemcy szukali w tym czasie koŜuchów dla swoich Ŝołnierzy. Była cięŜka
zima. Armia niemiecka planowała okrąŜenie Moskwy, zbliŜała się do Stalingradu.
Odwiedzali mnie często Stanisław Pytel i Kazimierz Szczepański. Szczepański
został przesiedlony z pod Ciechanowa. Mieszkał w Lipcach Reymontowskich.
Pytel był uciekinierem z Berlina po dojściu do władzy Hitlera. Był zagorzałym
komunistą. Nie wierzył, Ŝe kiedykolwiek Niemcy zdobędą Stalingrad. Miał rację –
miasto to stało się grobem dla Niemców. Pytel został w 1943 r. powieszony na
rynku w Skierniewicach razem z innymi, rzekomo komunistami. Byli to przewaŜnie bezrobotni. Burmistrz Skierniewic wskazał lewicowców na Ŝądanie Niemców.
W 1942 r. w tzw. Domu Nowaka, Niemcy zlokalizowali Arbeitsamt, a Pałac
Skierniewicki zajęty został na Soldatenheim. Niemcy zabierali ludzi na roboty do
Rzeszy i jedynym sposobem uniknięcia tego było zatrudnienie się w majątku. DuŜo
osób przyjęliśmy do pracy w samym sadzie. Prof. Chroboczek przodował w tej
akcji. śył w zgodzie z kierownikiem Arbeitsamtu, a takŜe z Ŝandarmerią. W ten
sposób duŜo ludzi uniknęło wywózki i represji. W ogrodach Ŝandarmerii pracował
nasz student Salak, ale praca jego była nerwowa, bo nigdy nie wiadomo było, co
moŜe się Niemcom nie spodobać.
W tym czasie przeniosłem się do lewej oficyny. Było tu znacznie cieplej. Tu
przed inŜ. Janem Chmielewskim złoŜyłem przysięgę i zostałem przyjęty do Armii
Krajowej. Do AK naleŜeli takŜe koledzy z Pola Doświadczalnego prof. Górskiego,
inŜ. Tadeusz Bańcerek i Wojciech Motyl. Byli to czynni Ŝołnierze AK.W lasach
Puszczy Mariańskiej przyjmowali desanty brytyjskie. Mówili mi kiedy nastąpi desant. Zdarzało się, Ŝe zostawiali w mojej szafie pistolety, które po paru dniach zabierali. Gdy zepsuło im się radio, poprosili o pomoc – radio zaniosłem do naprawy do
niejakiego Łunkiewicza. Był on jednym z niewielu rzemieślników, który miał pozwolenie na naprawy dla Niemców. Radio niosłem dobrze opakowane bocznymi
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ulicami. Naprawa była darmowa. W mieszkaniu miałem radio na słuchawki, które
chowałem na noc w piecu kaflowym. E. Kostusiak, Ŝołnierz AK umoŜliwiał takŜe
słuchanie radia na strychu w chłodni.
Dyrektorem całości pól rolniczych był początkowo Domański. Córka Domańskiego Ala przez długi czas była sekretarką, była to panna kochliwa i pewnego
dnia wyjechała z austriackim Ŝandarmem do Wiednia. Było duŜe poruszenie,
a nawet potępienie. Okazało się, Ŝe niedługo była szczęśliwa. Uciekła do Argentyny. W warzywnictwie pracowała Zosia Krawczyńska, która mieszkała razem
z pułkownikową Florjanowicz. Byłem częstym ich gościem i grałem z nimi w brydŜa. Zosia była narzeczoną Jerzego Hersego, syna właściciela znanej przed wojną
firmy, która miała swój sklep w Warszawie. Jerzy Herse był w oflagu. Zosia często wysyłała do niego paczki. Ja miałem w oflagu kolegę z Czarnej Franciszka
Diedzica. Parę razy wysłałem mu paczkę, z cebulą i innymi produktami. Po powrocie z niewoli odwdzięczył mi się darowując ciepłe i nie do zdarcia amerykańskie buty Ŝołnierskie.
Prof. Gorjaczkowski wprowadził zeszyty z informacjami o zachowaniu się
drzew wszystkich odmian. Zapisywano porę kwitnienia ze szczegółowym wyszczególnieniem faz kwitnienia. Notowano plon w kilogramach i datę zbioru. Zapiski prowadziła przewaŜnie Ala Poszwińska, która mieszkała w Osadzie Pałacowej
nad kotłownią.
Sad po uzupełnieniach i załoŜeniu szkółek dawał juŜ znaczne dochody, tym
bardziej, Ŝe część drzew zaczęła obficie owocować. Część drzewek ze szkółki szło
na potrzeby okolicznych sadowników. Jeden duŜy sad we wsi Grzymkowice załoŜyłem sam, biorąc drzewka z naszych szkółek. Były to głównie drzewka odmian,
które wytrzymały zimę 1940 roku. Wśród nich znalazły się: Anoka, Beforest,
Cortland, Ananas BerŜenicki, Antonówka i Hibernal. Nie wiem co stało się z tym
sadem. JuŜ w roku 1942 wpływy pienięŜne za drzewka i owoce pozwoliły na budowę szopy w sadzie. Była to duŜa szopa na pakownię i magazyn owoców.
Po zrzucie broni z Anglii, który został szczęśliwie odebrany przez wspomnianych wcześniej – Bańcerka i Motyla, zaistniała moŜliwość zrobienia ćwiczeń dla
nowych Ŝołnierzy AK. Koledzy z Pola wybrali szopę jako najbezpieczniejsze miejsce dla tego celu. Sad był ogrodzony, a bramy w niedzielę pozamykane. W sadzie
dyŜurował tylko ogrodnik Montak. Bańcerek i Motyl wnieśli do szopy potrzebną
broń. Zdawało się, Ŝe wszystko odbędzie się zgodne z planem. Nagle w czasie
odbywających się ćwiczeń z bronią, do szopy wpadł Montak i zdenerwowany zawołał, Ŝe zbliŜają się Niemcy. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Uczestnicy
ćwiczeń przygotowali broń z zamiarem zabicia Niemców, gdy tylko wejdą do szopy. Wyszedłem do zbliŜających się Ŝołnierzy i drŜącym głosem zapytałem: – „Was
wünschen Sie?” (czego sobie panowie Ŝyczą?) Odpowiedzieli: – „Wir wollen Obst
kaufen” (chcemy kupić owoce). Oczywiście do szopy juŜ nie weszli, a jabłek dostali, ile tylko mogli zabrać. Powiedziałem im teŜ, Ŝe bardziej dojrzałe jabłka mamy
w piwnicy, mogą przyjść do Osady Pałacowej i je dostaną. Po odejściu Niemców
radość była ogromna, bo wszyscy wiedzieli, jakiej uniknęli tragedii.
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Lato 1942 było dla mnie bardzo bolesne. Pojechałem do Czarnej, aby odwiedzić
matkę i braci, którzy rozwijali ogrodnictwo i prowadzili szkółkę. Bracia wystawili
nowy dom. Dom był okazały jak na biedną wieś i spodobał się niemieckiej Ŝandarmerii, która zajęła dwa pokoje na kwaterę. Niemcy mieli rozkaz wyłapywania
śydów tułających się w lasach Potockiego. Nie przypuszczałem, Ŝe widzę matkę
zdrową po raz ostatni. Po powrocie do Skierniewic otrzymałem telegram, Ŝe matka
jest cięŜko chora – „przyjeŜdŜaj”! W pociągu do Łańcuta spotkałem brata Franciszka. Po przybyciu do domu, zastaliśmy matkę trapioną silną gorączką i umierającą. Sprowadzony lekarz rozpoznał tyfus plamisty. Okazało się, Ŝe Ŝandarmi złapali w lesie sześcioletniego chłopca, śyda i trzymali go od paru dni w naszym domu. Bracia wiedzieli, Ŝe w końcu chłopiec będzie rozstrzelany. Brat Władysław
chciał uratować dziecko i poszedł do zakonnic do Łąki, niedalekiej wsi, prosząc,
aby one go przyjęły. Zakonnice odmówiły, tłumacząc, Ŝe przyjęły juŜ kilka dziewcząt, ale chłopca, z wiadomych względów, przyjąć nie mogą. Nazajutrz chłopiec
został zastrzelony i pochowany w Czarnej na pastwisku obok innych mogił. Mogiły
te dopiero w 1946 r. zostały odkopane, a ciała przeniesione na cmentarz Ŝydowski.
Matka przed zastrzeleniem chłopca ofiarowała mu czystą koszulę, a jego brudną
połoŜyła na swoim swetrze, co było nieostroŜnością. Chłopiec był juŜ chory na
tyfus plamisty. Po stwierdzeniu tyfusu, Ŝandarmeria opuściła nasz dom. Matkę
pochowaliśmy na nowym cmentarzu w Krzemienicy.
W latach 1942-1945 owocowanie w sadzie pomologicznym było juŜ znaczne.
Wspólnie z Katedrą Genetyki i dr Heleną Bańkowską rozpocząłem hodowlę odmian jabłoni. Zimą przygotowaliśmy pergaminowe izolatory i worki gazowe do
osłony wykastrowanych i zapylonych kwiatów. W maju następowało usuwanie
pręcikowia i sztuczne zapylanie. Najpierw gałązki otaczane były workami pergaminowymi, a po zapyleniu workami z gazy. W ten sposób mieliśmy pewność, Ŝe
nie nastąpiło zapylenie kwiatów przez owady, a gaza chroni małe zawiązki przed
szkodnikami.
W pierwszych latach jako drzewa mateczne wybrano odmiany: Królową Renet
i Antonówkę. Królowa miała przekazać szlachetny smak pokoleniom, a Antonówka odporność na mróz. W późniejszych latach odmianami matecznymi były:
McIntosh, Linda, Reneta Kurska, Ananas BerŜenicki i inne.
Owoce po zapyleniu zdejmowane były jesienią, a pracownik sadu Janina Poszwińska wyjmowała nasiona, które potem stratyfikowano i wysiewano do inspektów wiosną. Nasiona kiełkowały bardzo dobrze, zwłaszcza, gdy formą mateczną były: Antonówka, Wealthy, Reneta Kurska, i McIntosh. Otrzymane siewki
wysadzane były początkowo w Sadzie, a potem w Dąbrowicach. Tu wysadzano
najwięcej mieszańców, zwłaszcza wszystkie mieszańce z Antonówką i mieszańce
Linda x McIntosh. Z tych ostatnich, zaledwie kilkudziesięciu, wyselekcjonowano
potem nadzwyczaj smaczną odmianę deserową, którą nazwano Fantazja. Samo
krzyŜowanie przeprowadzono w 1944 r. w Sadzie Pomologicznym. Pomoc pracowników genetyki była znaczna, od nich przywoŜono nawet wysoką drabinę,
której nie mieliśmy. W 1942 roku dobrze zaowocowały juŜ niektóre drzewa grusz,
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czereśni i śliw, ale na tych gatunkach nie robiono zapyleń. Z grusz najbardziej
owocowała Faworytka, z czereśni BladoróŜowa, a ze śliw Węgierki i inne. Kolekcja odmian zaprojektowana przez Gorjaczkowskiego dała wspaniałe wyniki. Kilka
lat przedtem, za malinami na wprost bramy wysadzono siewki z wolnego zapylenia
odmian Glogierówka i Boiken a obok – siewki Łutówki. Było ich kilkadziesiąt.
Z drzew, które oparły się mrozom wysłaliśmy zrazy do szkółki znanego sadownika
Karola Jansza z Głowna. Wysyłałem zrazy cennych odmian do Czarnej, do szkółki
braci. W ten sposób odporne na mróz odmiany rozprzestrzeniły się po kraju. Na
Podkarpaciu moŜna spotkać jeszcze teraz taką odmianę, jak Beforest. Jest to odmiana kanadyjska, której historia jest bardzo interesująca. Do kraju zrazy tej odmiany przywiózł w walizce Leon Bobiński z NuŜewka pod Ciechanowem. Jest to
odmiana wczesnozimowa o owocach nadzwyczaj smacznych, bardzo wytrzymała
na nasze zimy
Pamiętam nazwiska wielu robotników w Sadzie Pomologicznym – byli nimi:
Jan Szeliga, Henryk Szeliga, Janus, Porczyk i kilkanaście dziewcząt – Porczykówna, Słabiakówna, Waszowska, Wodzyńska i Finke. Corocznie we wrześniu lub
w październiku urządzane w sadzie było święto zbiorów owoców, piliśmy kawę,
herbatę, były śpiewy, kaŜdy z pracowników dostawał w prezencie paczkę jabłek.
Nadszedł rok 1944, który był dla mnie równieŜ bardzo cięŜki. Niemcy wycofywali się z ZSRR – jak pisała „Warschauer Zeitung” – „planowo”. W sierpniu zaczęło się Powstanie w Warszawie. Miałem w stolicy wielu przyjaciół. Okazało się,
Ŝe Kazimierz Hrebnicki i jego siostra Julcia, moja koleŜanka ze studiów, późniejsza
Ŝona – biorą czynny udział w Powstaniu. Kazimierz walczył w pobliŜu Czerniakowa na Sielcach. Jego oddział został rozwiązany a on z kolegą zdąŜał do Skierniewic, sądząc Ŝe u mnie znajdzie schronienie. Miał duŜo racji. Gdyby doszedł szybko, otrzymałby nową kennkartę – skierniewicką. Wszystko potoczyło się jednak
inaczej. Kazimierz zatrzymał się w gospodarstwie chłopskim we wsi Miedniewice,
blisko Skierniewic. Zawiadomił Radę Główną Opiekuńczą, gdzie się znajduje. Jego
list doszedł do mnie, ale było juŜ za późno. Okazało się, Ŝe Rosjanie w tym czasie
spuścili nad lasami Radziwiłłowa desant, a Ŝandarmeria skierniewicka wyjechała
na poszukiwanie „szpiegów” pochodzących z desantu. Gospodarz u którego zatrzymali się chłopcy ujawnił Ŝandarmom, Ŝe w stodole znajdują się dwaj chłopcy.
PoniewaŜ nie mieli kennkart, zostali uznani za szpiegów i na polach SGGW zastrzeleni i tam pogrzebani. Rozkaz władz Powstania, Ŝeby niszczyć kennkarty, był
błędem. Był on spowodowany przekonaniem AK, Ŝe Powstanie zwycięŜy i nie
będą potrzebne juŜ dokumenty okupacyjne. Posłanka z RGO, która przyniosła list
od Kazimierza, wiedziała juŜ, Ŝe jacyś chłopcy zostali zastrzeleni i pogrzebani na
polach SGGW. Tylko ja teraz mogłem potwierdzić, czy rzeczywiście wśród zabitych jest mój znajomy. Zatelefonowałem do policji kryminalnej z zapytaniem, czy
moŜna pochować na cmentarzu komunalnym zabitych na polu SGGW. Po otrzymaniu zgody, z ogrodnikiem Montakiem zbiliśmy z desek dwie trumny, a robotnicy z sadu odkopali zwłoki. Obaj chłopcy mieli ślady strzałów w tył głowy, wśród
nich rozpoznałem brata mojej narzeczonej. Był ubrany tak, jak wówczas, gdy wi-
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dywałem go w Warszawie na Rakowieckiej w domu jego rodziców. Na wieku
trumny przybiliśmy krzyŜ, co miało być pomocne przy ekshumacji zwłok po wojnie. Powstańców zawieźliśmy do lasku obok Skierniewic, gdzie chowano samobójców i niechrzczone dzieci. Dziś (2001) koło tego lasku znajduje się miejski cmentarz komunalny. Drugiego chłopca nie udało się rozpoznać. Był on niŜszy, w wieku
około dwudziestu lat, miał bardziej okrągłą twarz. Na drugi dzień Ŝandarmeria
wiedziała juŜ, Ŝe ciała zabitych zostały odkopane. Przyjechali do Osady i pytali
administratora, kto odkopał zwłoki. Administrator powiedział Ŝe byłem to ja. Byłem więc pewny, Ŝe niedługo przyjadą po mnie. Tak się teŜ stało. Pośpiesznie udałem się pieszo do Lipiec Reymontowskich, aby ukryć się u Kazimierza Szczepańskiego. Po kilku dniach ukrywania się otrzymałem wiadomość, Ŝe prof. Chroboczek załatwi mi bezpieczny powrót do pracy w Sadzie. Po powrocie, w asyście
profesora udałem się do Ŝandarmerii, aby wyjaśnić, Ŝe nie było to badanie ich
zbrodni, lecz zwykła pomyłka i w grobie nie było mego znajomego. Podpisałem
odpowiedni protokół i zostałem zwolniony. Potem profesor poradził mi, Ŝe dla
dobra sprawy dobrze będzie, jeśli dostarczymy Ŝandarmerii trochę jabłek. Polecenie wykonałem, wdzięczny losowi, Ŝe nie pojechałem do Oświęcimia. W miejscu
gdzie zamordowani zostali powstańcy, postawiono drewniany krzyŜ. Nie wiem,
czy krzyŜ ten stoi tam jeszcze, a powinien być zachowany jako dowód hitlerowskiego terroru. Stał on wtedy w linii siatki ogradzającej pole szkółek SGGW wśród
dzikich drzew i samosiejek akacjowych.
Powstanie Warszawskie dogorywało, nie mając znikąd pomocy. Przez Skierniewice szły transporty warszawiaków. Z sadu do wagonów dostarczaliśmy skrzynki z jabłkami. Wojna wyraźnie miała się ku końcowi. Mieliśmy skąpe wiadomości, co dzieje się z naszymi znajomymi. Pod koniec roku otrzymaliśmy wiadomość,
Ŝe prof. Gorjaczkowski został zabrany z domu przy ul. Marszałkowskiej 31, na
Szucha – i tam w ogrodach zamordowany.
Moja późniejsza Ŝona, Julia Hrebnicka walczyła na Starym Mieście, jako łączniczka Zgrupowania „Radosław”. Gdy ranna leŜała w szpitalu na ul. Miodowej 23,
została przysypana gruzem podczas bombardowania Starego Miasta na początku
września. PrzeŜyła, ale amputowano jej stopę. Po likwidacji Powstania sporo ludzi,
m.in. profesorów przybyło do Skierniewic. Prof. Chroboczek udzielał im schronienia. Obok mnie mieszkał prof. Korczewski. Pamiętam, Ŝe smakowały mu najbardziej jabłka odmiany Linda. Mieszkania otrzymali teŜ prof. Musierowicz, i prof.
Piekarski. W Sadzie Pomologicznym po Powstaniu otrzymali zatrudnienie m.in.
Justyn Wojsznis, znany alpinista, zdobywca szczytów w Andach, oraz były dyrektor Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. Pracowali krótko.
1945
W styczniu 1945 r. do Skierniewic wkroczyły wojska radzieckie. Na początku
była wielka radość. Na rynku rozbrzmiewały pieśni polskie, „Rota” Konopnickiej
i inne. W moim pokoju zamieszkał radziecki kapitan, a w innych pokojach pełno
było Ŝołnierzy. Zachowywali się grzecznie. Nadeszła wiosna 1945 r. Początkowo
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trudno było przewidzieć, jaka będzie ta nowa okupacja. Niedługo przekonaliśmy
się, Ŝe nie będziemy mieli wolności. Prof. Chroboczek został aresztowany i wywieziony do Łodzi na „spowiedź” do NKWD. Mój dobry znajomy Wojciech Motyl
z AK został wywieziony w głąb Rosji, a aktywnie działający brat Teresy Karwowskiej został aresztowany i rozstrzelany.
Jesienią 1945 r. przyjechał z Anglii Stanisław Mikołajczyk. Na spotkaniu w Łowiczu byłem i ja. PSL działało juŜ w Skierniewicach. Poszedłem, aby się zapisać,
ale moja nadzieja była mała Ŝe nadejdzie poprawa. Tej samej nocy spłonęła w sadzie nowa duŜa szopa. Nie wiadomo jaka była tego przyczyna. Była to dla Zakładu
olbrzymia strata. Po poŜarze wezwany byłem przez UB do ich nowo zorganizowanego biura przy ul. Lelewela, gdzie młody człowiek zapytał mnie, jaka mogła być
przyczyna poŜaru, i dlaczego w szopie były granaty i amunicja. Wytłumaczyłem,
Ŝe ja i Montak naleŜeliśmy do AK i na tym rozmowa się skończyła. Trzeba było
zbudować nową szopę. Rektor Górski przydzielił sporo gotówki. Uczelnia zaczęła
przyjmować nowych studentów. Zostałem wyznaczony przez Radę Wydziału
Ogrodniczego na wykładowcę sadownictwa i szkółkarstwa sadowniczego. Niedługo zgłosiła się do mnie na egzamin, koleŜanka ze studiów, Ŝydowskiego pochodzenia, RóŜa Perkowicz. Ocalała. W czasie okupacji była pomocą domową na wsi
w woj. kieleckim. Inny kolega – śyd, Jakub Ruchowicz został w SGGW asystentem u prof. Pijanowskiego.
Latem 1946 r. przyjechał z USA prof. PieniąŜek z Ŝoną i córką Emi. Chodziliśmy po sadzie i profesor robił dalekosięŜne plany. Niedługo złoŜył podanie o przyjęcie do partii. Jeśli chciał coś zrobić to musiał tak postąpić. Jednak na początku nie
mieli do niego zaufania. Na przyjęcie czekał parę lat. Wszystkie listy które wysyłał
do znajomych w USA były skrupulatnie czytane. Po przyjęciu do partii rozpoczęła
się jego twórcza praca w sadownictwie i w SGGW.
Okres powojenny
Zaczął się semestr jesienny 1946/47. Zacząłem wykładać szkółkarstwo i prowadziłem seminaria w Skierniewicach, w pałacu. Pamiętam, Ŝe jednym ze słuchaczy
był Władysław Węgorek, późniejszy dyrektor Instytutu Ochrony Roślin. Oprócz
zajęć dydaktycznych zajmowałem się sadem i kontynuowałem prace hodowlane.
W sadzie od sierpnia zbieraliśmy dość wysokie plony jabłek, śliwek i gruszek.
Prof. PieniąŜek objął kierownictwo Katedry i energicznie zaczął działać. Władze
uczelni szybko zdecydowały o przyłączeniu do Sadu Pomologicznego i Katedry
majątku Dąbrowice, oraz majątku Nowa Wieś, gdzie przed wojną działał efektywnie Daszewski, oraz majątku Sinołęka, gdzie dr Filewicz załoŜył pierwsze doświadczenia nad wartością przewodnich. W Dąbrowicach Katedra Sadownictwa
załoŜyła kilka sadów doświadczalnych jabłoni, gruszy i czereśni. Ja i Dzidzia (Maria) Unruh cały czas pracowaliśmy w Dąbrowicach. Pomagali nam studenci kończący studia: Sylwester Nowosielski, Maciej Kisielewski i Eugeniusz Salak. Salak
miał temat pracy – „Metody przerzedzania zawiązków odmiany jabłoni Fameuse”,
a Nowosielski – „Przechowywanie jabłek w kopcach”. Prof. PieniąŜek zdawał so-
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bie sprawę, Ŝe przechowalnictwo w kraju jest zaniedbane. Innymi waŜnymi sprawami były – ochrona drzew przed chorobami i szkodnikami, a takŜe regularne,
coroczne owocowanie drzew.
Prof. PieniąŜek przygotowywał grunt pod powstanie Instytutu Sadownictwa.
Gromadził zdolnych asystentów. Byli to: Zygmunt Soczek, Ryszard Łęski, Kazimierz Smolarz, Stanisław Zagaja i inni. Ministerstwo Rolnictwa było temu przychylne, tym bardziej Ŝe profesor miał olbrzymie zdolności przekonywania i mocne
argumenty.
Instytut Sadownictwa
Instytut Sadownictwa powołany został do Ŝycia w styczniu 1951 r. Do powstania
Instytutu przyczynił się w duŜej mierze sam Bierut, a takŜe znany sadownik z pod
Lublina – Koter, u którego w czasie okupacji ukrywał się Bierut. Nic więc dziwnego, Ŝe Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Miczurinowców Sadowników w czerwcu 1952
roku wysłał do prezydenta Bieruta list z wyrazami „głębokiego przywiązania”.
Na początku Katedra SGGW i Instytut zajmowały pierwsze piętro pałacu
w Skierniewicach. Po wybudowaniu nowego gmachu – Instytut przeniósł się na ul.
Szeroką, (obecnie ul. Pomologiczna). Budowla IS zajęła część pierwszej kwatery
Sadu Pomologicznego SGGW. Niektórzy Ŝałowali tej kwatery, ale mówiono Ŝe
„nie czas Ŝałować róŜ...”, kiedy powstaje coś bardzo waŜnego i potrzebnego. Sadownictwo polskie po zimie stulecia w 1940 r. było kompletnie zrujnowane. Trzeba było je ratować. Brakowało wytrzymałych na mróz odmian, nie było nowoczesnego przechowalnictwa, ochrona drzew i krzewów była bardzo prymitywna, np.
w podręcznikach fachowych zalecano zwalczanie kwieciaka przez ostrząsanie na
płachty. Modne były wtedy nowinki pochodzące ze Związku Radzieckiego – wzorami byli Miczurin i Łysenko. Powstawały koła miczurinowskiego sadownictwa.
Profesor zorganizował nawet zjazd miczurinowców. Miczurin wskazywał nowe
drogi hodowli roślin sadowniczych, krzyŜowanie oddalonych gatunków, np. przy
hodowli grusz skrzyŜował gruszę azjatycką usuryjską z Berą Royal. Bera Zimowa
Miczurina, którą otrzymał, miała duŜo zalet, ale nie dorównywała odmianom zachodnio-europejskim, zwłaszcza jeśli chodzi o walory smakowe.
W 1951 r. wszystkie nowo utworzone zakłady Instytutu przeniosły się do nowego budynku. Zakład hodowli i oceny odmian, którego byłem kierownikiem, mieścił
się na pierwszym piętrze. Zajmowałem pokój wspólnie z inŜ. K. Somorowskim,
dobrym praktykiem i zamiłowanym hodowcą nowych odmian drzew i krzewów.
Profesor PieniąŜek miał wykłady na ul. Rakowieckiej i prowadził pierwsze prace magisterskie. Sad Pomologiczny w dalszym ciągu pozostawał pod moją opieką.
W sadzie robione były prace magisterskie m.in. S. Nowosielskiego i E. Salaka.
Pracami nad corocznym owocowaniem jabłoni interesował się mgr Z. Soczek (jako
jeden z pierwszych wysłany przez dyrektora Instytutu do USA na praktykę sadowniczą). Tu pierwsze kroki w nauce sadowniczej robiła mgr M. Bielińska.
W tym czasie krzyŜowanie odmian odbywało się w małym zakresie, ale trzeba
było wysadzać mieszańce i siewki z wolnego zapylenia w Dąbrowicach, później
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takŜe w Prusach koło Głuchowa. Gospodarstwo to przejął Instytut w 1956 r. Prof.
PieniąŜek opiekował się moją pracą doktorską. Temat pracy brzmiał „Przechowywanie dwunastu odmian jabłek w zwykłej przechowalni”. Były to odmiany zimowe. Pracę obroniłem w 1952 r. wraz z prof. A. Zielonko w SGGW w Katedrze
Roślin Ozdobnych na ul. Madalińskiego. Dziekanem Wydziału był wtedy prof. dr
Stanisław Wóycicki. W połowie lat 50-tych zaczęły owocować w Dąbrowicach
mieszańce hodowlane. Przy pomocy pracowników Instytutu udało się wyselekcjonować jednego mieszańca z kombinacji Linda x McIntosh, jako nadzwyczaj
smaczne jabłko, nazywając je Fantazja. W pracy selekcyjnej pomagali: Wacław
Dzięcioł, Alfreda Jackiewiczowa, Irena ŁaŜniewska i Alina Wojniakiewiczowa.
Smak tego jabłka uznał równieŜ prof. PieniąŜek, pisząc w podręczniku Sadownictwo, Ŝe jest to „najsmaczniejsze jabłko odmian u nas uprawianych”. Trzeba jednak
dodać, Ŝe odmiana ta nie przyjęła się w uprawie, bo okazała się bardzo podatna na
parcha. Jak się później okazało, moŜe być jednak wspaniałą formą rodzicielską,
poniewaŜ przekazuje potomstwu (Witos, Sawa) w duŜym stopniu walory smakowe.
KrzyŜowanie odmian jabłoni w roku 1955 było juŜ minimalne. Istniał pogląd,
Ŝe to długi, wieloletni proces i łatwiej będzie sprowadzać nowe odmiany z krajów
bogatszych i dobrze znających się na tej dziedzinie. Taki pogląd panuje teraz przy
uprawie winorośli. Znany propagator winorośli Roman Myśliwiec z pod Jasła
sprowadza bardzo cenne odmiany tej rośliny ze Słowacji, Węgier i z USA (Geneva) i uwaŜa, Ŝe w Polsce te odmiany dają wspaniałe rezultaty. Dyrektor Instytutu
miał duŜo specjalizujących się w sadownictwie zdolnych, młodych absolwentów,
których zatrzymywał w Instytucie. Byli to m.in. Borecki, Lenartowicz, Łęski, Soczek i wielu innych. Początkowo na dyrektora Zakładu w Nowej Wsi powołano
mgr. J. Chmielowskiego, a po jego odejściu – mgr. E. Gajewskiego. Podobnie było
w innych Zakładach (Albigowa, Prusy, Wróblowice, Dworek itd.). Niektórzy z nich
pracując tam zrobili doktorat (Kleparski).
W czasie gdy pracowałem i mieszkałem w Skierniewicach poślubiłem Julię
Hrebnicką w 1954 r. Syn Andrzej urodził się w 1956 r.
Intensywnie uczyłem się angielskiego. Lekcje pobierałem od sekretarki IS, Marii Merczyńskiej. Uczyła świetnie, wymagała ciągłego mówienia po angielsku,
poprawiając radykalne błędy. Angielskiego zacząłem się uczyć jeszcze w czasie
wojny u Ireny Hamelanki, tej samej u której uczył się w 1938 r. prof. PieniąŜek
przed wyjazdem do USA na studia. Język niemiecki opanowałem w gimnazjum w
Łańcucie.
W Instytucie dr Zagaja rozszerzył zapoczątkowaną w latach 50-tych przez
dr Jasnowskiego hodowlę podkładek. W nowo utworzonym Zakładzie Prusy wysadziliśmy siewki z wolnego zapylenia odmiany Macoun. Jedna z nich weszła
szybko do doświadczeń odmianowych, a po zimie 1986/87 kiedy zdała egzamin
z wytrzymałości na mróz została nazwana Alwa. Selekcję wszystkich siewek
i mieszańców przeprowadził dr Dzięcioł. Pomagała mu w tym dr A. Jackiewiczowa. Dr Dzięcioł wykonał prace doktorską pod moim kierunkiem na temat metakse-
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nii u jabłoni. Wykonał krzyŜowanie wielu odmian i badał zachowanie się owoców
podczas przechowywania, ich jędrność i zawartość cukrów. Nasiona z owoców
pozostawił kolegom do wysiewu. Nasiona te później wydały wartościowe siewki
(mieszańce). Prawdopodobnie odmiany wyselekcjonowane przez dr Przybyłę
w Instytucie – Ligol i Lodel pochodzą ze skrzyŜowań dokonanych przez dr Dzięcioła. Dzięcioł był zapalonym odmianoznawcą, razem ze mną zakładał sady odmianowe, jego przedwczesna śmierć była wielką stratą dla Instytutu. Prawie w tym
samym czasie hodowlę prowadziła dr Jackiewiczowa. Otrzymała bardzo wartościową odmianę śliw, Węgierkę, którą potem nazwano Węgierka Dąbrowicka. Jest
to bardzo plenna odmiana śliw, której owoce dojrzewają na początku września.
Drugą odmianą Jackiewiczowej była czereśnia Urszulka. Została jednak ona zapomniana i nie doczekała się uznania. Była to wielka strata, bo odznaczała się doskonałym smakiem, a drzewo wykazywało duŜą wytrzymałość na mróz. Obecnie
w Instytucie Sadownictwa (1990-1999) hodowla nowych odmian poszerzona została o nowe gatunki. Hodowlę truskawek prowadzi bardzo zdolny pracownik,
obecnie juŜ profesor – Edward śurawicz, hodowlę moreli i brzoskwiń – dr Tadeusz
Jakubowski. Rozpoczęto takŜe hodowlę czarnej porzeczki i innych gatunków. NaleŜy jednak Ŝałować, Ŝe hodowla twórcza nowych odmian grusz jest całkowicie
zapomniana. Hodowlę czarnej porzeczki zapoczątkował w pierwszych dniach Instytutu inŜ. Kazimierz Somorowski. Zajmował się on równieŜ selekcją moreli i
jego odmiana moreli Somo jest uprawiana do dziś.
W Instytucie nie było klimatu do hodowli. Były pilniejsze problemy – przechowalnictwo owoców, ochrona drzew i krzewów, fizjologia owocowania itd. Ochroną drzew przed parchem zajmował się na samym początku dr Borecki (po kilku
latach zdobył tytuł profesora), ochroną przed szkodnikami dr Łęski, takŜe późniejszy profesor. Łęski opracował w pracy doktorskiej metody zwalczania owocnic
śliwowych, a Borecki metody walki z parchem jabłoniowym. Zygmunt Soczek
przeprowadzał doświadczenia mające na celu otrzymanie jabłoni corocznie owocujących. Regularne, coroczne owocowanie drzew zostało uwieńczone sukcesem,
a nawet wyróŜnione I nagrodą państwową, której uczestnikami byli pracownicy
naukowi Instytutu, a takŜe ja. Prof. Zygmunt Soczek był wspaniałym naukowcem
i szlachetnym człowiekiem. Jego pierwszego prof. PieniąŜek wysłał na praktykę do
USA. Prof. Soczek Ŝył krótko. Był Ŝołnierzem AK, brał udział w Powstaniu Warszawskim, na ulicy Zielnej bronił „Pasty”. Prof. PieniąŜek mówił o Soczku, Ŝe był
to prawdziwy chrześcijanin. Prof. Soczek odnosił się do wszystkich bardzo Ŝyczliwie. Przez kilka lat był sekretarzem Rady Naukowej Instytutu. Gdy otrzymał list
z Czechosłowacji, Ŝe odmiana Fantazja zajęła tam pierwsze miejsce pod względem
smakowym, od razu mi o tym powiedział, czym zrobił mi wielką przyjemność.
Fantazja nie miała w Instytucie dobrego uznania, zarzucano jej podatność na parch
i przemienne owocowanie, a profesor Grochowska udowadniała, Ŝe w czasie obfitego owocowania łamią się gałęzie. Oprócz prof. Soczka drugim wartościowym
pracownikiem Instytutu był dr Dzięcioł. Był wielkim znawcą odmian drzew owocowych. Bardzo dobrym praktykiem i naukowcem był dr Smolarz, który dopiero
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w 1998 r. zdobył habilitację. W Instytucie pracuje do dziś i zajmuje się krzewami
jagodowymi, w tym takŜe borówką wysoką, prowadzi teŜ wszystkie inne prace
odmianowe nad krzewami. Nad borówką zaczął pracować jakiś czas temu, gdy
dr K. Pliszka udowodnił, Ŝe jest to krzew dobrze udający się w naszym klimacie.
Wśród moich przyjaciół w Instytucie znalazł się takŜe wcześniej wspominany
prof. Szczepański. Gdy podejmował pracę, był juŜ niewidomy, przedtem był asystentem w Katedrze Statystyki Matematycznej u prof. Nawrockiego w SGGW.
Swoją wieloletnią pracę w Instytucie zawdzięcza prof. PieniąŜkowi, który zatrudnił
go jako kierownika Zakładu Statystyki. JuŜ jako niewidomy Szczepański obronił
pracę doktorską i habilitacyjną. Był bardzo pomocy przy zakładaniu odmianowych
sadów doświadczalnych i opracowaniu wyników we wszystkich badaniach Zakładu. Prof. Szczepański był takŜe konsultantem prac magisterskich wykonywanych
w Katedrze Sadownictwa. Opracował teŜ wyniki badań mojej pracy doktorskiej
1953, a takŜe wyniki pracy doktorskiej i habilitacyjnej prof. Franciszki Jaumień.
Dzięki Szczepańskiemu wszystkie doświadczenia przeprowadzone w Instytucie
miały wzorową metodykę. W czasie okupacji Szczepański był oficerem Batalionów Chłopskich.
Instytut Sadownictwa w Skierniewicach wykształcił wielu naukowców, wielu
profesorów, którzy zdobyli staŜ naukowy za granicą, głównie w USA. Sadownictwo rozwinęło się w Polsce jak nigdy przedtem.
Praca w SGGW
Dwa lata po doktoracie (1952 r.) otrzymałem tytuł docenta. Gdy w 1956 r. Rektor SGGW, prof. Krysiak udostępnił mi mieszkanie słuŜbowe na Ursynowie, musiałem częściowo zrezygnować z pracy w Skierniewicach, chociaŜ dojeŜdŜałem
tam później jeszcze przez wiele lat. W latach 1951-1959 zakładałem doświadczenia
odmianowe we wszystkich terenowych filiach Instytutu. Aktualne były wtedy dobory odmian dokonywane przez Ministerstwo Rolnictwa. Przewodniczącym komisji doborów był prawie zawsze prof. PieniąŜek, ja byłem jej członkiem. Do doboru
odmian wprowadzono wtedy odmiany wytrzymałe na mróz, m.in. Cortland, McIntosh, Starking. Było wesoło, kiedy prof. Tomkiewicz zaoponował, gdy usłyszał, Ŝe
do doboru odmian jabłoni weszła odmiana McIntosh. Profesor uwaŜał, Ŝe jest ona
bardzo podatna na parcha i nazwał ją „parszywcem amerykańskim”. Mimo to weszła ona do doboru i długo była uprawiana w sadach towarowych, a Z. Borecki
jako najlepszy specjalista od tej choroby badał środki najskuteczniej ją zwalczające.
W SGGW pełniłem róŜne obowiązki. Kilkakrotnie byłem prodziekanem i dziekanem Wydziału Ogrodniczego, oraz pierwszym prodziekanem studiów zaocznych
na tym wydziale. Brałem udział w komisjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego. Komisje wydziałowe, organa Rady Głównej MSzW i Nauki swoje
wnioski przedstawiały radom wydziałowym do akceptacji. Jedną z decyzji było
uchwalenie, Ŝe studia mają być dwustopniowe. Na studiach magistranckich wprowadzono przedmioty do wyboru. Wprowadziłem m. in. przedmiot „Hodowla i
odmianoznawstwo roślin ogrodniczych”. Niektóre specjalistyczne przedmioty cie-
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szyły się duŜą akceptacją studentów. Na moje wykłady i ćwiczenia z hodowli
i odmianoznawstwa sadowniczego uczęszczali prawie wszyscy magistranci. Ku
mojej satysfakcji na wykłady z hodowli uczęszczali nawet magistranci z genetyki i
z innych specjalizacji. Przychodził na nie m.in. Kazimierz Tomala, specjalizujący
się u prof. Nory Krusze w ekonomice ogrodnictwa, późniejszy wieloletni dziekan
Wydziału Ogrodniczego. Nie miał on obowiązku słuchania tych wykładów, ale
widocznie miał zainteresowania pomologiczne. Po obronie swojej pracy z ekonomiki przeszedł do Katedry Sadownictwa, gdzie podjął pracę naukową.

Spotkanie prof. A. Rejmana (siedzi drugi z prawej strony) z absolwentami studiów zaocznych Wydziału
Ogrodniczego SGGW.

W latach 1959-1960 jako stypendysta Rockefellera przebywałem w Anglii
w John Innes Institute. W John Innes Institute wykonywałem selekcję siewek Koksy Pomarańczowej na stopień ich podatności na mączniaka. W East Malling pracowała dr Irena Modlibowska, a w okresie wojny, znany w Polsce załoŜyciel Sinołęki dr Władysław Filewicz. Wszyscy pracownicy Instytutu bardzo Ŝyczliwie go
wspominali. Dr Modlibowska znana była wszystkim Polakom, którzy odwiedzali tę
stację doświadczalną, a byli tam między innymi dr Oleksiak, dr Jaumień, dr Pitera
i dr Czarnecki. Przy okazji zwiedziłem równieŜ Szkocki Instytut w Dundee. Tam
zapoznałem się z metodą selekcji siewek truskawek na odporność na zgniliznę
powodowaną przez grzyb Phytophtora fragariae. Najbardziej efektywny był chyba
mój kilkudniowy pobyt w Danii w sadzie w Knuthenborg, skąd udało mi się później sprowadzić zrazy nadzwyczaj cennej odmiany gruszy Konferencja. Pierwszy
artykuł o tej odmianie napisałem w „Haśle Ogrodniczym” w 1969 r., a prof. Zagaja
w czasopiśmie „Co nowego w sadownictwie” w 1977 r. Trzeba dodać, Ŝe odmiana
ta nie była w Polsce znana. Ani prof. Jankowski ani prof. K. Brzeziński nie wspominają jej. Jest ona uprawiana na zachodzie Europy w wielu krajach, a w Holandii
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nazywana nawet „królową chłodni”. MoŜna ją przetrzymywać do połowy maja.
Dziś Konferencja jest juŜ u nas dobrze znana i uprawiana prawie w całym kraju.
WaŜnymi jej cechami jest duŜa odporność na parcha gruszowego i coroczne owocowanie drzew.
Przy okazji pobytu w Londynie odwiedzałem zawsze mgr Wincentego Zawadę,
Ŝołnierza armii Andersa, przedsiębiorcę, wielkiego entuzjastę nowych pomysłów,
prowadzących do wzrostu gospodarczego Polski i Europy. W okresie PRL wszystkie wizyty w krajach Zachodu były bardzo poŜyteczne i owocne. Z wizyty w Danii
wyniosłem przeświadczenie, Ŝe brakuje nam w uprawie gruszy odmiany Konferencja, a z Instytutu w Balsgard i z Alnarp wiedzę, Ŝe najprostszą metodą określania
dojrzałości zbiorczej owoców jest próba skrobiowa. W Skandynawii porozumiewałem się w języku angielskim. W Anglii, usłyszałem nawet, Ŝe mówię nieźle. Na
pytanie gdzie się uczyłem języka, odpowiedziałem, Ŝe pomogło słuchanie radia
BBC.

Prof. A. Rejman, prof. S.A. PieniąŜek, prof. A. Sadowski, mgr R. Dziuban.

W latach 1966-1970 juŜ jako profesor zwyczajny zostałem wybrany przez Senat
Akademicki prorektorem SGGW. W 1968 r. brałem czynny udział w sympozjum
w RFN, poświęconym uprawie czereśni.
Jako prodziekan i dziekan byłem wielokrotnie przewodniczącym komisji rekrutacyjnej. Były to cięŜkie obowiązki, tym bardziej Ŝe po przyjęciu na studia najlepszych kandydatów, brakowało miejsc w domach akademickich. Na egzaminach
było róŜnie, czasem śmiesznie, np. na zadane pytanie, kto tworzył legiony we Włoszech, odpowiedź brzmiała – Józef Piłsudski. Najbardziej szkoda mi było tych
kandydatów, którzy zdawali biologię na „celujący”, a oblewali matematykę lub
chemię. W takich przypadkach radziłem im, aby jesienią starali się dostać na studia
zaoczne, a potem przenieśli na stacjonarne. Jako prodziekan i dziekan miałem prawo skreślania studentów, którzy w terminie nie zaliczyli semestru. Tu łatwo było
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o pomyłkę. NaleŜało bardzo szczegółowo zbadać, jakie mogły być tego przyczyny.
Niektórzy dziekani i prodziekani ściśle trzymali się regulaminu studiów i zwykle
skreślali z listy nie patrząc na tragedię człowieka, któremu łamało się przyszłość.
W dziekanacie zwykle pracowały trzy osoby: kierownik, osoba do kontrolowania studiów stacjonarnych, i osoba do kontrolowania zaocznych. Za mojej kadencji
kierownikiem była p. Danuta Rylke, od studiów stacjonarnych p. Krystyna Szatkowska, a od zaocznych p. Stefania Onichimowska. Bardzo pracowite i solidne. Za
mojej kadencji powstała czytelnia i biblioteka wydziałowa w budynku ogrodniczym na pierwszym piętrze.
Po przeniesieniu Katedry Sadownictwa w 1956 r. do Ursynowa, brakowało pól
doświadczalnych, przechowalni na owoce, szklarni i ludzi. W Katedrze pracowały
wtedy mgr Janina Godziejewska i mgr Franciszka Jaumień. Do pracy przyjęty został młody asystent, mgr Andrzej Golisz. Prawie równocześnie zaczął pracować
mgr Sylwester Nowosielski, który przedtem pracował w Skierniewicach, w sadzie
pomologicznym. PoniewaŜ rodzinę miał w Warszawie, blisko Ursynowa, z chęcią
zgodził się na pracę w Katedrze i zaczął organizować poletka doświadczalne. Najpierw urządziliśmy tak zwany matecznik, gdzie posadzone zostały krzewy borówki
wysokiej przeniesione ze Skierniewic. Pole matecznika ogrodzono siatką, a przy
siatce wysadzono mieszańce i siewki jabłoni, takŜe ze Skierniewic. Kilka lat później w środku matecznika posadzono siewki gruszy azjatyckiej. Rosną one do dziś.
Niektóre z nich juŜ owocowały. Obok grusz azjatyckich wysadzono takŜe drzewka
moreli sprowadzone z Kórnika. Jedna odmiana dawała owoce drobne, ale wspaniałe na dŜemy i kompoty. Ta drobnoowocowa morela rośnie teraz (2001) w moim
przydomowym ogródku. Jak wiemy, grusze azjatyckie są często brane do hodowli
ze względu na wytrzymałość na mróz i na odporność na choroby bakteryjne (Ervinia amylovora). Jednak dotąd w Polsce hodowlą nowych odmian grusz nikt się nie
zajmował. Oprócz urządzania matecznika zająłem się trzyhektarowym polem za
domami akademickimi. Tam wysadzono najpierw siewki i krzyŜówki przywiezione z Sadu Pomologicznego. Po kilku latach mieszańce zaczęły owocować i p. Halina Waszczuk znalazła smaczne mieszańce o aromatycznych owocach. Był to mieszaniec Beforest x Antonówka. Z powodu małej atrakcyjności owoców i braku
rumieńca nie został on rozmnoŜony i po kilku latach zginął. Między rzędami siewek i mieszańców wysadzono kilka odmian jabłoni na podkładkach wegetatywnych, a takŜe drzewka gruszy Komisówka na pigwie. Drzewka jabłoni na kilku
podkładkach stanowiły materiał na pracę magisterką (Janusz Gabrysiak), a drzewka
Komisówki dostarczyły cennego materiału do pracy doktorskiej mgr Franciszki
Jaumień. Na polu tym chwasty zwalczała magistrantka (Genowefa Pępek). W IS w
Skierniewicach specjalistką do herbicydów była dr Irena ŁaŜniewska, a w SGGW
prof. dr H. Domańska.
Bardzo intensywna praca w Katedrze zaczęła się, kiedy dr Pliszka wrócił z USA,
gdzie na Uniwersytecie New Jersey u prof. dr F. Hougha wykonał i obronił pracę
doktorską. Zajął się borówką wysoką. Zbudowano nowe, duŜe namioty foliowe
i rozpoczęto rozmnaŜanie tego krzewu. W pracach bardzo pomocny był mgr Nowo-
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sielski. ZałoŜono w matecznikach w specjalnych kręgach ciekawe doświadczenie na
ziemi przywiezionej z lasu i zwyczajnej ziemi bielicowej z dodatkiem kwaśnego
torfu. Zakład dysponował koniem i sprzętem. Koń trzymany był w stajni na Wolicy,
zajmował się nim wytrawny pracownik Nowak, mieszkaniec Ursynowa. W Zakładzie, nieocenionym laborantem w Katedrze był Stanisław Młynarczyk. Były to
prawdziwe „złote rączki”. Do pracy początkowo dojeŜdŜał ze Skierniewic, później
otrzymał mały pokój w „Podkówce”, na I piętrze. Tam teŜ mieszkała dr Franciszka
Jaumień, a takŜe później prof. Sadowski po powrocie ze studiów w Moskwie.

Profesor A. Rejman wśród absolwentów Wydziału Ogrodniczego SGGW.

Pod koniec mego urzędowania w rektoracie (1969) cięŜko rozchorowała się na
raka Ŝona Julcia i wkrótce zmarłą. We Wrocławiu prof. Tołpa robił wyciągi z torfu,
które miały leczyć raka. Kilka razy jeździłem po nie, przywoziła je takŜe dr F. Jaumień. Okazało się, Ŝe wyciągi te mogły leczyć tylko białaczkę, a nie raka rozszerzającego się w organizmie. Pogrzeb Ŝony odbył się na początku lutego 1970 r. Została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach, za zgodą prezesa
Związku Kombatantów, jako zasłuŜony Ŝołnierz AK.
W latach 1979-1982 byłem członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej przy
prezesie Rady Ministrów. Komisja przedstawiała wnioski na profesorów i zatwierdzała habilitacje. Mnie powierzono opracowanie wniosków dla prof. Janiny PieniąŜek, Janusza Lipeckiego z Lublina, L. Jankiewicza z IS, H. Skąpskiego, St. Zagaji
z IS i innych. Kiedy przy jednym z wniosków na profesora wspomniałem, Ŝe kandydat otrzymał dziecięcy „Order Uśmiechu”, spotkało się to z lekcewaŜeniem niektórych członków komisji. Jednak moim zdaniem, nagroda ta mówi juŜ wiele
o człowieku. Bywali członkowie komisji, którzy nie doceniali twórczej hodowli
nowych odmian. UwaŜali, Ŝe sukcesy w hodowli zaleŜą głownie od szczęścia,
mniej od metod i znajomości form ojcowskich.
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Na początku lat siedemdziesiątych Katedra uzyskała około 30 ha w Zawadach
przy ul. Fosa i pola te zostały wyłączone z Zakładu Rolniczego Wilanów. Obora,
która tam była została potem wykorzystana na chłodnię i przechowywanie owoców. Kierownikiem pola doświadczalnego w Zawadach został nasz młody absolwent mgr Romuald Dziuban. Zaczęliśmy zakładać doświadczenia. Miało to być
pole przede wszystkim dydaktyczne. Trzeba było załoŜyć kolekcję odmian wszystkich gatunków drzew owocowych. Drzewka do tych nasadzeń musiały być przygotowane w szkółkach. W większości zapotrzebowanie na zrazy realizowane było
przez Skierniewice. Drzewka wyprodukowały juŜ nasze szkółki, czyli mgr Dziuban. Kolekcja jabłoni załoŜona została na nieco niŜszym terenie, natomiast czereśni, grusz i wiśni na nieco wyŜszym. Na dalszych kwaterach zaplanowano kwatery
produkcyjne. Posadzono odmiany: Melrose, Gala, Golden Delicious, Jonared i
inne. Około 1 ha zostawiono na kolekcję drzew dzikich. Posadzono tam grusze
kaukaskie (ze Skierniewic), dzikie czereśnie odporne na raka bakteryjnego, wyselekcjonowane na Wolicy przez K. Łyskanowską. Obok tej kwatery zostawiono
pole do nasadzeń mieszańców i siewek hodowlanych. Pole to powierzono pod
opiekę dr E. Piterze, który interesował się selekcją otrzymanych w Katedrze mieszańców. Tu wysadzono w latach 70. mieszańce parchoodporne, otrzymane w
moim ogródku z zapylenia Fantazja x Primula.
Początek lat 70. był dla mnie najbardziej pracowity. Ze względu na obowiązującą jednoetatowość odszedł z Katedry w 1969 prof. PieniąŜek. Przejąłem wykłady
z sadownictwa. W 1970 r. zostałem przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu
Sadownictwa. Profesorem zwyczajnym mianowany zostałem w 1971 r.
DuŜo czasu poświęcano zagospodarowaniu pola w Zawadach. Sad doświadczalny na Wolicy, gdzie kilku studentów na materiale roślinnym wykonało pracę magisterską, trzeba było zlikwidować. Na tym polu asystent Bolesław Czarnecki zebrał
materiał do pracy doktorskiej, którą obronił w 1973 r. Adiunkt Katedry, dr Andrzej
Sadowski po przyjeździe z Moskwy wyjechał do USA, a w 1975 na 3 lata do Meksyku. Tymczasem w Katedrze pracowali dr A. Golisz, dr Franciszek Kempski i dr
Kazimierz Pliszka. Dr Pliszka zajął się borówką wysoką i brusznicą, a takŜe Ŝurawiną wielkoowocową na nowym polu doświadczalnym w Błoniu k. PraŜmowa. Był to
teren otrzymany od gminy PraŜmów po wykarczowanym lesie, gleba kwaśna nadająca się do tego celu. Pole to porośnięte było dzikimi drzewami, brzeziną, siewkami
osiki i innymi siewkami. Te dzikie krzewinki mgr Nowosielski wycinał i częściowo
wypalał. Po przygotowaniu pola wysadziliśmy krzewy borówki rozmnoŜone przez
dr Pliszkę. W następnym roku CSO sprowadziło partię krzewów z Holandii. Niestety były to siewki, które po paru latach trzeba było wyciąć.
Dr Pliszka organizował teŜ cieszące się duŜym powodzeniem „Dni borówkowe”. Prof. PieniąŜek brał w nich takŜe udział od czasu do czasu. „Dni borówkowe”
przyczyniły się do rozszerzenia uprawy tego krzewu, bardzo cenionego w uprawie
amatorskiej. Swego czasu jeździłem do Radziwiłłowa, do p. Kaweckiego z myślą
zaszczepienia tam zapału do uprawy borówki. To się chyba udało, bo jego syn
zaczął roślinę tę uprawiać. Trzeba zaznaczyć, Ŝe region Radziwiłłowa ma duŜo
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gleb poleśnych i kwaśnych, prawie idealnie nadających się do uprawy borówki.
Kancelaria Katedry Sadownictwa, przez wiele lat prowadzona przez Hannę Olkowicz informowała o uprawie, a takŜe rozprowadzała krzewy borówki.
Zapoczątkowana przeze mnie hodowla jabłoni znalazła kilku naśladowców.
W IS w Skierniewicach wyselekcjonował kilka odmian jabłoni dr Przybyła, a prof.
Zagaja wyselekcjonował kilka obiecujących podkładek jabłoni. Prof. śurawicz
poszczycić się moŜe kilkoma odmianami truskawek, a Jakubowski wyhodował
kilka odmian brzoskwiń. Zajmuje się teŜ selekcją moreli. Tak jeden jak i drugi
gatunek są uprawiane u nas w cieplejszych regionach kraju i na wyŜszych stanowiskach. Dla naszych warunków muszą to być odmiany bardziej wytrzymałe na mróz
oraz później kwitnące. Ta ostatnia cecha szczególnie musi być brana pod uwagę u
moreli, które czasem kwitną w naszych warunkach juŜ przy końcu marca lub na
początku kwietnia. Tak jak w hodowli jabłoni, tak w przypadku innych gatunków
musi być pod ręką hodowcy kolekcja róŜnych odmian. Amerykanie nauczyli nas,
badając najpierw, co mogą dać takie odmiany jak Jonathan czy Golden Delicious.
Takim cennym mieszańcem okazała się krzyŜówka Golden Delicious z Jonathanem
(Jonagold). Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na nowe odmiany, naleŜy zwrócić
uwagę na brak odmian grusz przydatnych do naszego kapryśnego klimatu. Tu teŜ,
jak dla jabłoni potrzebujemy nowych odmian odpornych na parcha gruszowego.
Moje wyjazdy w latach 70. do Skierniewic były juŜ bardzo rzadkie. Zebrania
Rady Naukowej odbywały się przewaŜnie raz w roku. Ze Skierniewicami jednak
byłem bardzo związany. Pracowałem tam od roku 1939. Maria Unruh przepowiadała mi, Ŝe umrę na kwaterze jabłoni pod drzewem. Związanie ze Skierniewicami
dokonało się takŜe dzięki hodowli. Zostawiłem tu nie tylko drzewa mateczne, ale
takŜe mieszańce i siewki, które od roku 1946 wysadzane były początkowo w Dąbrowicach, a potem w Prusach. W Skierniewicach, zostawiłem wielu przyjaciół
i serdecznych znajomych. Mieszkałem tam parę lat z kolegami – Soczkiem, Smolarzem. Przy selekcji mieszańców i siewek wysadzonych w zakładach (Prusy i Dąbrowice) bardzo pomagali w ocenie siewek dr A. Jackiewiczowa, dr W. Dzięcioł,
inŜ. Alina Wojniakiewiczowa i wielu innych. Dr Dzięcioł, zamiłowany sadownik,
studia skończył w Związku Radzieckim i rozmowy z nim były zawsze interesujące.
Ocena owocujących mieszańców odbywała się w pokoju dr A. Jackiewiczowej, ale
dr Dzięcioł zawsze brał w tym udział. Tak Alfreda Jackiewiczowa, jak i Wacław
Dzięcioł wykonali pracę doktorską pod moim kierunkiem. Dr Jackiewiczowa badała stan spoczynku u odmian czereśni. Bardzo lubianą postacią była dr Maria
Unruh. Zawsze pełna humoru, chętna pomocy dla kaŜdego.
PodróŜe zagraniczne
PodróŜe kształcą. Nie ma w tym przesady. Gdyby dr Pliszka nie spędziłby paru
dobrych lat w USA, obecnie nie mielibyśmy borówki i Ŝurawiny. Gdybym nie był
w Danii, prawdopodobnie nie uprawialibyśmy „Konferencji”. Nawet mój krótki
pobyt w Egipcie dał mi przekonanie, Ŝe podkładka MM 106 moŜe być u nas równieŜ rewelacyjna. W Egipcie jest ona doceniana w sadach na glebach lŜejszych,
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gdzie prowadzi się nawadnianie Nilem. W naszych warunkach klimatycznych powinna być wypróbowana na glebach lekkich, lŜejszych i nawadnianych. Nasze obserwacje w sadach załoŜonych na Wolicy potwierdzają to przypuszczanie. Nawet
nie nawadniane drzewa jabłoni owocowały dobrze i wybarwiały się znakomicie.
W kilku sympozjach, w których brałem udział, najbardziej interesujące było
sympozjum czereśniowe w 1972 r. w Weronie. Klimat Włoch sprzyja uprawie tego
gatunku. Ponadto Włosi zwiększyli opłacalność uprawy poprzez urozmaicenie
przetwórstwa owocowego. Owoce czereśni słuŜą do zrobienia nalewek czereśniowych. Nalewki te zdobyły juŜ rynek amerykański. My mamy równieŜ dobre odmiany, a takŜe regiony, gdzie czereśnie mogą być uprawiane z duŜym zyskiem.
Nasz przemysł przetwórczy jest jednak mało tym zainteresowany. Odmiana czereśni, która mogłaby słuŜyć jako surowiec do wyrobów kompotów – Olbrzymka
Napoleona jest u nas prawie nieznana. My moglibyśmy eksportować wczesne
owoce do Skandynawii. Potrzebne byłby odmiany dobrze znoszące transport.
Trzeba rozwinąć badania odmianowe czereśni i hodowlę. Sympozjum w Hanowerze w 1976 r. – było poświęcone uprawie Vaccinium. Uprawa borówki amerykańskiej w Niemczech zrobiła duŜe postępy, głównie na Pomorzu, bliŜej Bremy i
Hamburga. Są próby maszynowego zbioru jagód borówek. Maszyny są stale udoskonalane. My teŜ powinniśmy zbierać jagody maszynami. Nie będzie to dla nas
nowość, bo mamy juŜ dobre maszyny do zbioru porzeczki czarnej. Trzeba jednak
dodać, Ŝe zbiór ręczny będzie zawsze dokładniejszy, ale myśląc o eksporcie musimy go doskonalić. Jagody zebrane maszynowo słuŜyć będą dla potrzeb zamraŜalnictwa. W 1981 odbyło się na Węgrzech sympozjum na temat uprawy wiśni. Węgry specjalizują się w tej uprawie i prowadzą twórczą hodowlę nowych odmian
wiśni. Węgierskie owoce wiśni eksportowane są do Niemiec. Niektóre odmiany
wiśni węgierskich są uprawiane i u nas, poniewaŜ stara odmiana Łutówka ma wiele
wad. Jest wraŜliwa na choroby grzybowe i bakteryjne. Zawsze marzyłem o odwiedzeniu Kanady, gdzie klimat jest zbliŜony do polskiego.
Emerytura
Po 46 latach pracy w SGGW i po 22 latach pracy jako kierownik Katedry Sadownictwa, w 1984 roku odszedłem na emeryturę. Kierownikiem Katedry został
prof. dr Andrzej Sadowski, wybitny znawca problemów sadownictwa, znający tak
sadownictwo radzieckie, jak i amerykańskie.
Przed odejściem na emeryturę prof. Sadowski zapytał mnie, czy chciałbym wykładać szkółkarstwo na III roku. Odmówiłem, chciałem bowiem wykładać hodowlę roślin sadowniczych. śałuję, Ŝe mu tego nie powiedziałem. Hodowla mnie
zawsze interesowała. Myślę, Ŝe studenci korzystali z moich dotychczasowych wykładów z hodowli. Wielu naukowców uwaŜało, Ŝe hodowla to wielkie ryzyko
i mała nadzieja na poprawę polskiego sadownictwa.
śona prof. Sadowskiego wybrała specjalizację niezmiernie waŜną – rośliny antyrakowe. Nikt w Polsce dotąd nie poświęcił tym roślinom tak wiele uwagi jak prof.
Ała Sadowska.

ALEKSANDER REJMAN
236
__________________________________________________________________________________________

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa SGGW w Warszawie
prof. dr Aleksandrowi Rejmanowi. Warszawa 2002 r. Stoją od lewej: prof. dr hab.
A. Sadowski, prof. dr A. Rejman, prof. dr hab. K. Tomala i prof. dr hab. Wł. Kluciński – Rektor SGGW.

Odchodząc na emeryturę odwiedziłem Skierniewice, aby sprawdzić, co zostało
wyselekcjonowane w moich siewkach hodowlanych w Prusach. W selekcji siewek
bardzo pomocny był między innymi dr Witold Kamiński i dyrektor Zakładu Jan
Krzewiński. To on zasugerował, aby jedną z siewek odmiany Macoun nazwać
Alwa. Alwa juŜ jako wybrana siewka obserwowana była w Prusach na kwaterze i
jako jedyna wykazała olbrzymią odporność na mróz i zaowocowała obficie po
ostrej zimie 1986/87. Dr Witold Kamiński, pracujący pod kierunkiem dyr. Jana
Krzewińskiego zaobserwował takŜe, Ŝe jedna siewka mieszańca Kurska x Linda
wydaje piękne i smaczne owoce. Okazało się, Ŝe siewka ta zauwaŜona była juŜ
wcześniej i została rozmnoŜona w szkółkach Katedry Sadownictwa SGGW. DuŜa
w tym była zasługa mgr Nowosielskiego, który wysadził juŜ ją na podkładce M9 na
Wolicy, w naszym sadzie doświadczalnym. Roman Jagieliński, zwiedzając ten sad,
nazwał tę odmianę „Rataj”, a ja opisałem jej walory w „Pomologii” pod nazwą
Marwit (Maria Grochowska przygotowywała siewki z nasion wybranych z mieszańca Kurska x Linda, a Witold Kamiński zwrócił pierwszy w Prusach uwagę na
jej wartość). Marwit jest odmianą późnojesienną, wytrzymałą na mróz, a waŜną jej
cechą jest odporność liści na czerwonego pajączka (red mite), Panonychus ulmi.
Stwierdził to między innymi prof. Zbigniew Dąbrowski. Liście tej odmiany zachowują zdrowotność do późnej jesieni, są grube, błyszczące. Odmiana owocuje corocznie. Nadaje się do sadów produkcyjnych i sadów amatorskich. Na parch i
mączniak jest średnio podatna.
Prof. Sadowski jako kierownik Katedry po moim odejściu na emeryturę załoŜył
w sadzie w Zawadach kilka interesujących doświadczeń na podkładkach karłowych.
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Uwagi ogólne odnośnie hodowli róŜnych roślin sadowniczych
Zapoczątkowana przed wojną przez prof. Józefa Brzezińskiego hodowla i selekcja roślin sadowniczych na Prądniku Czerwonym koło Krakowa, gdzie otrzymano Renetę Prądnicką, po wojnie doczekała się śmiałych kontynuacji. W Skierniewicach pracuje w hodowli juŜ kilka osób. Prof. Edward śurawicz pracuje nad
hodowlą nowych odmian truskawek i czarnej porzeczki, a dr T. Jakubowski nad
otrzymaniem wartościowych odmian brzoskwiń i moreli. JuŜ kilkanaście lat wcześniej dr A. Jackiewiczowa otrzymała cenna odmianę Węgierka Dąbrowicka. Podczas okupacji, w 1944 r. krzyŜując odmiany Mc Intosh x Linda wyselekcjonowałem z niewielkiej liczby mieszańców odmianę Fantazja. Odmiana ta wzięta do
krzyŜówki w 1972 r. przez magistrantów Katedry Sadownictwa SGGW, wydała
dwie wartościowe odmiany: Witos i Sawa. Cecha odporności tych odmian powstała dzięki drugiej formie rodzicielskiej Primula, która posiada gen pojedynczy,
panujący, odziedziczony od Malus floribunda. KrzyŜowanie tych dwóch odmian
odbyło się w moim ogródku, w Ursynowie, przez naszych magistrantów, m.in. mgr
Jana Maciaka. Odmianę Sawa wyselekcjonował dr Emil Pitera z tych mieszańców.
Dr Pitera zajmuje się dalej selekcją i hodowlą jabłoni w sadzie doświadczalnym
Katedry Sadownictwa SGGW w Zawadach. Wydaje się, Ŝe wzięcie do dalszych
krzyŜówek do diploidalnej odmiany Sawa, moŜe dać bardzo obiecujące wyniki.
Druga odmiana Witos jest trudniejsza i nie powinna być brana do dalszej hodowli,
poniewaŜ jest triploidem i będzie wydawać mało nasion, jeśliby wzięta została do
krzyŜowań. Jest niepokojącą sprawą brak zainteresowania hodowlą grusz. Robią to
Czesi, ale nie my. Być moŜe dr Pitera, który przywiózł z USA odmianę gruszy
Magness, oporną na zarazę ogniową, rozpocznie taką pracę. Według mojej znajomości odmian grusz naleŜałoby odmianę Magness skrzyŜować z odmianą Komisówka lub Konferencja.
Trudności w hodowli twórczej nowych odmian roślin sadowniczych są róŜnego
rodzaju. Prace hodowlane są długotrwałe i wymagają cierpliwości oraz duŜego
zamiłowania. Długotrwałość pracy nie sprzyja szybkiemu ogłoszeniu wyników i
spodziewanego awansu naukowego. Sponsorem takich prac mógłby być przemysł
owocowy, ale musiałby mieć w tym jakiś interes. MoŜe susz gruszek albo kompoty? Lepsze perspektywy wsparcia przez przemysł ma prof. E. śurawicz zajmujący
się hodowlą truskawek i czarnej porzeczki. Nowe odmiany to lepsze przetwory –
mroŜonki truskawek i soki z czarnej porzeczki. WaŜnym czynnikiem zahamowania
polskiej hodowli jest brak funduszy. Jednak często jest to takŜe brak wyobraźni,
brak myślenia o przyszłości. Do rozwinięcia hodowli jakiegokolwiek gatunku truskawki, maliny, czy porzeczki potrzebnych jest 2-3 pracowników i trochę pola.
Jestem przekonany, Ŝe redaktor Gieysztor miał rację swego czasu twierdząc, Ŝe
więcej zajmujemy się przeszłością niŜ przyszłością.
W tygodniku „Wprost” znany i ceniony dziennikarz Stefan Bratkowski zastanawiał się, co się stanie z gospodarstwami drobnymi, karłowatymi po restrukturyzacji rolnictwa i podaje nawet, Ŝe moŜna je zachęcić do upraw np. kiwi. Wydaje
się, Ŝe jest sporo innych upraw, naleŜałoby na wsi rozszerzać np. uprawy truska-
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wek, malin, borówek itp. Powinny powstawać spółdzielcze chłodnie, tak jak np.
w Skandynawii. Drobnego sadownika nie stać na chłodnię, a taka spółdzielcza
chłodnia byłaby wielka wygodą i ekonomicznym sukcesem.
We wszystkich gatunkach roślin sadowniczych istnieje pilna potrzeba wyhodowania lepszych odmian. Nawet wśród odmian jabłoni brakuje drzew o owocach
późno dojrzewających, wytrzymałych na nasze warunki zimowe i równocześnie
odpornych na choroby, będących odmianami deserowymi, dobrze znoszących
transport. Wśród grusz nie ma odmian odpornych na mróz i o duŜej zdolności przechowalniczej, takiej jak występuje u odmiany Konferencja. Brakuje truskawek
o owocach przydatnych do przetwórstwa, a takŜe nie podatnych na szarą zgniliznę,
plennych itp. Sprowadzane odmiany z Zachodu nie są przystosowane do naszego
klimatu. Wcześniej, czy później zginą podczas surowej zimy, tak jak stało się to
podczas zimy 1928/1929 kiedy zginęło ponad 50% uprawianych drzew. Chyba, Ŝe
nasz klimat gwałtownie się zmieni, ale nie sądzę, aby stało się to szybko.
JuŜ na początku XX w. w Krakowie profesor Józef Brzeziński i profesor UJ
Janczewski rozpoczęli hodowlę, ale oparli się na odmianach zachodnich. Te formy
mateczne nie nadawały się do otrzymania odmian wytrzymałych na mróz i odpornych na choroby. RównieŜ wtedy brakowało pracowników i pieniędzy. Obecnie
jest podobnie, ale nowe odmiany sprowadzane z USA rokują większe nadzieje.
Do hodowli odmian jabłoni nadawać się będą takie odmiany jak Cortland,
McIntosh, Prima, Freedom, Liberty itp. KaŜdy hodowca musi być dobrym znawcą
wszystkich odmian uprawianych w danym gatunku i dopiero wtedy zacząć krzyŜowanie. Często konieczne jest branie do pracy hodowlanej form dzikich, tak jak
zrobili to Amerykanie (Malus floribunda) w jabłoniach, a w truskawkach i gruszach wyszukane formy w pokrewnych gatunkach. Np. w gruszach cenne geny
posiadają gatunki azjatyckie np. P. ussuriensis. Ta grusza jest nie tylko wytrzymała
na mróz, ale takŜe moŜe przekazać odporność na chorobę bakteryjną
Aleksander Rejman, wiosna 2001 r.
*
NaleŜy dodać, Ŝe Aleksander Rejman był niezwykle aktywny do końca swych dni. Bardzo cieszyły go odwiedziny współpracowników z Uczelni i Instytutu Sadownictwa, hodowców, działkowców
i miłośników ogrodnictwa.
Jego korespondencja m.in. z prof. PieniąŜkiem i jego Ŝoną była bardzo oŜywiona. Pamiętam gdy
w szpitalu, tuŜ przed śmiercią wydawało mu się, Ŝe przemawia na posiedzeniu Senatu SGGW. Mówił
wyraźnie o wielkim znaczeniu hodowli i twórczej pracy badawczej dla rozwoju ogrodnictwa i kraju.
Aleksander Rejman zmarł 17 lutego 2005 r. (przyp. A.R.).
Andrzej Rejman (Warszawa)
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