
PROFESOR WŁADYSŁAW SZAFER 

 

KALENDARIUM 

1886 W Sosnowcu na Śląsku urodził się Władysław Szafer. Jego ojcem był inżynier-absolwent 

Politechniki Monachijskiej. 
1897 Władysław Szafer ukończył Szkołę Powszechną w Mielcu. Interesował się okoliczną przyrodą, 

brał udział we wszystkich wycieczkach krajoznawczych, wiele czasu spędzał w gabinecie 
przyrodniczym szkoły. 

1897-1905 Władysław Szafer uczył się w Gimnazjum im. Konarskiego w Rzeszowie. Nadal rozwijał 
zainteresowania przyrodnicze. 

1905-1908 Studia botaniczne na uniwersytecie w Wiedniu. 

1908-1910 Kontynuacja studiów przyrodniczych na Uniwersytecie Lwowskim. W tym okresie 
powstały prace: "O zadaniach i celach geografii roślin" oraz "Geobotaniczne stosunki Miodoborów 

galicyjskich" 
1910 Władysław Szafer uzyskał tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Lwowskim. 

1919-1911 Studia z zakresu botaniki leśnej w Wiedniu. 

1911-1912 Studia z zakresu gleboznawstwa na Uniwersytecie w Monachium. Powstała praca: 
"Pamiątka pieniacka". 

1912-1914 Władysław Szafer pracował jako wykładowca botaniki leśnej w Wyższej Szkole Lasowej 
we Lwowie. 

1913 Powstanie pracy: "O niektórych rzadszych roślinach niżu galicyjskiego". 

1914 "Anatomiczny rozbiór drzew i krzewów mamutowego szybu w Staruni". 
1914-1917 Służba podoficerska w armii austriackiej. 

1917 Powstała praca "Uwagi o florze stepowej okolic Buska" oraz pierwsza mapa geobotaniczna 
Polski. 

1918 Władysław Szafer otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
1918-1939 Praca na Uniwersytecie Jagiellońskim-wykłady z paleobotaniki i florystyki oraz socjologii, 

geografii i systematyki roślin. 

1918 Powstała praca "O geograficznym rozmieszczeniu i hodowli roślin lekarskich w Polsce". 
1919 Otrzymanie tytułu profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstały prace: "O 

rozmieszczeniu geograficznym traw w Polsce" oraz "Ze studiów nad geograficznymi zasięgami roślin w 
Polsce". 

1920-1949 Profesor Szafer pełnił funkcję Prezesa Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 

1920 Powstała mapa geobotaniczna Polski. 
1921 Praca: "Krótki zarys botaniki leśnej". 

1922 Praca: "O fenologicznych porach roku w Polsce". 
1923 Profesor Szafer prowadził badania w Alpach Szwajcarskich. Powstała mapa geobotaniczna 

Polski. 
1924 Profesor Szafer został członkiem Międzynarodowej Rady Ochrony Przyrody w Brukseli. Badania 

w Tunisie. 

1925 Badania w Szwecji i Norwegii. 
1928 Uczestnictwo w założeniu Międzynarodowego Biura Ochrony Przyrody. Badania w 

Czechosłowacji. 
1929 Praca: "Element górski we florze niżu polskiego". 

1931 Badania w Rumunii. 

1931-1932 Profesor Szafer pracował jako Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

1932 Prace: "Polichromia roślinna w ołtarzu Wita Stwosza", "Skarby przyrody i ich ochrona" oraz 
"Zarys botaniki". 

1934 Powstał podręcznik: "Botanika do II klasy gimnazjalnej". 

1936-1937 Profesor Szafer piastował stanowisko Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
1937-1947 Profesor pracował na stanowisku Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 



1937 Praca: "Dwa zielniki". 

1940-1945 Władysław Szafer organizował pomoc materialną i opiekę w ramach tzw. Komitetu 

Trzech nad rodzinami uwięzionych profesorów. 
1942 Profesor Szafer zorganizował tajny uniwersytet. 

1946 Praca: "Epoka lodowa". 
1920-1949 Profesor Szafer jako Prezes Państwowej Rady Ochrony Przyrody doprowadził do 

sprowadzenia ze Szwecji do Puszczy Białowieskiej żubrów i założenia rezerwatu tych zwierząt. 

1949 Prace: "Drzewa i krzewy" oraz "Zarys ogólnej geografii roślin". 
1947-1960 Władysław Szafer pracował jako przewodniczący Rady Naukowej. 

1952-1960 Profesor był kierownikiem Katedry Systematyki i Geografii Roślin. 
1953-1961 Profesor kierował Zakładem Paleobotaniki. 

1956 Praca: "Ojcowski Park Narodowy". 
1953-1970 Profesor był redaktorem "Chrońmy Przyrodę Ojczystą". 

1954-1967 Pracował jako redaktor "Ochrony Przyrody". 

1956 Profesor wystąpił przeciw rozbudowie Huty im. Lenina ze względu na szkodliwe oddziaływanie 
przemysłu i postępującą dewastację środowiska naturalnego w Krakowskiem. 

ODZNACZENIA 

1946 nagroda naukowa TNW za pracę "Flora plioceńska z Krościenka nad Dunajcem" 
1949 nagroda państwowa I stopnia za całokształt pracy w dziedzinie botaniki i paleobotaniki 

1960 nagroda "Problemów" za działalność popularyzatorską w dziedzinie biologii 
1962 doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lubelskiego i praskiego, medal A. Pencka 

Niemieckiego Towarzystwa do Badań Czwartorzędu 

1963 honorowy członek zagraniczny Duńskiej Akademii Naukowej, honorowy członek Towarzystwa 
Królewskiego w Edynburgu, członek honorowy Międzynarodowego Komitetu Parków Narodowych 

1966 tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL 

Order Sztandaru Pracy I klasy 

Krzyż Komandorski 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP  
 

SENTENCJE 

Prawdziwe poznanie przyrody kraju rodzinnego prowadzi do jego umiłowania, a miłość ziemi ojczystej 

jest fundamentem patriotyzmu. 

Ochrona przyrody, a zwłaszcza jej zasobów i sił naturalnych, zyskała tak bardzo na znaczeniu dla 

wszystkich ludzi na Ziemi, że stała się jednym z ważniejszych wykładników współczesnej kultury. 

Istnienie nienaruszonej przyrody, ochrona jej zabytków, jest dla człowieka problemem być, albo nie 

być. 

Ochrona przyrody, to ochrona człowieka przed człowiekiem. 

Wytępienie jakiegoś pozornie szkodliwego gatunku flory czy fauny, musi za sobą pociągnąć klęskę, 

która uderzy w człowieka. 

Ochrona przyrody to także ochrona Ojczyzny, jej piękna i zabytków, które są skarbami kultury 

narodowej. 

Powszechność ochrony przyrody, to jednoczenie się ludzi wokół szlachetnego celu. Tym samym ruch 
na rzecz ochrony przyrody staje się walką o pokój. 



Człowiek, który choćby pobieżnie poznał naturę kwiatów i odsłonił własną obserwacją choćby rąbek 

tajemnic ich życia, będzie z pewnością ich obrońcą i opiekunem. 

Ochrona kwiatów jest sprawdzianem właściwego stosunku człowieka do przyrody. 

"Człowiek jest synem Ziemi i jako składnik jej biosfery z nią nierozłącznie związany... " 

"Znajomość krajowych drzew i krzewów powinna stać się powszechna tak, jak powszechna jest 
znajomość elementarnych wiadomości z historii, literatury polskiej czy życia gospodarczego. Kto by nie 

znał dat głównych wydarzeń historycznych, zdradzał brak znajomości dzieł najwybitniejszych pisarzy 

lub nie wiedział nic o polskim przemyśle, uchodziłby za człowieka niewykształconego; ale kto 
przechodzi co dnia aleją drzew lub parkiem i nie umie odróżnić świerka od jodły lub buka od wiązu, 

temu nie dajemy takiego przydomka." 

 

TROSKI 
(na podstawie konkretnych faktów i materiałów)  

-żeby roztoczyć opiekę nad mogiłą Heleny Koporskiej, skromnej nauczycielki, która sporządziła zielnik 

rzadszych roślin okolic Lublina i napisała o nich krótką rozprawę... 

-żeby w tkaninie najwspanialszych krajobrazów świata po wieczne czasy zachowane zostały klejnoty 

ze skarbca polskiej przyrody: Pieniny, Tatry, Białowieża, Ojców... 

-żeby zwierzętom w ogrodach zoologicznych i tym, które przewożone są na śmierć w 
zaplombowanych, dusznych wagonach polepszyć dolę... 

-żeby martwe, szare, śląskie hałdy kopalniane zamienić w zielone wzgórza... 

-żeby piękny storczyk, który stoi w doniczce na biurku miał zawsze ziemię wilgotną, a wspaniały 14-

metrowy jałowiec w Nepalu był zabezpieczony opieką prawa... 

-żeby umiejętnie gospodarować zasobami wody, wszak woda dla krajobrazu to krew dla organizmu; 
byśmy nie podcinali więc tych życiodajnych żył.. 

-żeby nikt nie patrzył na las jako fabrykę drewna, bo to coś znacznie bardziej skomplikowanego i 
wspaniałego... 

-żeby wypłoszone z miast przez człowieka słowiki znów zagnieździły się w parkach... 

-żeby badacz był zawsze bojownikiem o prawdę, tylko o prawdę... 

-żeby młodzież nauczyć kochać i rozumieć przyrodę, bo to najgłębsze korzenie wiążące człowieka z 

ojczyzną i światem... 

-żeby to wszystko w tym krótkim życiu ludzkim jakoś zmieścić i połączyć nieustającą pracę badacza, 
nieustające rozpowszechnianie jej owoców, nieustającą walkę o ochronę przyrody... 

To tylko garść trosk profesora Szafera. Ile ich było w rzeczywistości, tych drobnych i tych dużych - 
któż zdoła przeliczyć i zważyć? 

zebrał Sergiusz Riabinin  



ROZMOWA 

W obronie człowieka przed... człowiekiem 

Prof. dr Władysław Szafer b. wiceprezes PAU i PAN, doktor honoris causa Uniwersytetów: 

Jagiellońskiego (którego rektorem był w latach 1936/45), im. Karola w Pradze oraz im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, równolegle z działalnością naukową zajmuje się 

ochroną przyrody. Jest jej inicjatorem i czołowym działaczem w Polsce: niemal w każdym 
ocalonym pięknie wielu miejsc w naszym kraju jest ukryta cząstka pracy tego uczonego, 

nazywanego botanikiem-filozofem, botanikiem-humanistą i botanikiem-patriotą. Profesor 
Szafer, honorowy członek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów, był 

jednym z inicjatorów zorganizowania w okresie międzywojennym Międzynarodowego 

Biura Ochrony Przyrody. Wśród blisko 700 prac i publikacji profesora (nie licząc broszur) 
jedna jest niezwykle cenna dla ruchu ochrony przyrody: pierwszy (i jak na razie - jedyny) 

w świecie podręcznik mówiący o jej metodach i celach. 
M.K.:- Panie profesorze, dlaczego ochrona przyrody stała się Pańską pasją życiową? 

W.Sz.:- Jest to tak proste pytanie, że aż nietypowe. Ujmując rzecz historycznie miałem wielkie 
szczęście uczyć się i studiować u znakomitych naukowców i wspaniałych ludzi. Jednym z moich 
mistrzów, któremu zawdzięczam najwięcej był Marian Raciborski. Nie tylko pokazał mi szerokie 
horyzonty nauki, ale i uświadomił mi, że w życiu naukowca są ważne dwie, równorzędne prace: 
naukowa i społeczna. On nauczył mnie jak propagować naukę i ochronę przyrody, słowem - jak 
naginać naukę do naszych narodowych potrzeb. 
M.K.:- Historia Pana bogatego życia, Panie Profesorze, jest również historią ochrony przyrody w 

Polsce. Dlatego chyba nikt inny niż Pan, nie może odpowiedzieć na pytanie: co już zostało zrobione w 

tej dziedzinie i co jeszcze należałoby zrobić? 
W.Sz.:- Byłoby bezpodstawne twierdzić, że zrobione zostało mało: Polska należy do przodujących 
krajów w tej dziedzinie. Biorąc jednak pod uwagę stan idealny - trzeba zrobić o wiele więcej. 
Szczegółowe posunięcia mógłbym wymieniać bardzo długo: podporządkować Radę Ochrony Przyrody 
Ministerstwu Kultury i Sztuki, a nie - jak dotychczas - Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (bo przyroda, 
to sprawa kultury, a nie - przemysłu), zlikwidować zupełnie chemiczne metody walki ze szkodnikami 
na rzecz metod biologicznych, spowodować, aby obok konserwatora w każdym województwie 
urzędował ekolog (tak, jak to się już w niektórych krajach dzieje), uzależnić inwestycje PTTK od Rady 
Ochrony Przyrody (żeby np. nie budowało ono schronisk nad unikalnymi ze względu na faunę i florę 
jeziorami), w miejsce "wódczanej" turystyki upowszechnić turystykę właściwą, itd., itd. Najważniejsze 
jednak jest - moim zdaniem - pokonanie ludzkiej głupoty i bezmyślności. Gdyby się to udało, reszta 
zrobiłaby się "sama". Obecnie po latach dobrej passy, ruch ochrony przyrody przeżywa zły okres. 
Coraz częściej napotykamy przeszkody stawiane przez ludzi płytkich, ludzi źle pojętego aspołecznego 
interesu. Myślę jednak, że karta się odwróci. Najszybciej może to nastąpić w dwóch wypadkach - albo, 
kiedy przeżyjemy jakiś kataklizm biologiczny (jak zwykle spowodowany przez człowieka), albo, jeżeli 
wszyscy ci, którzy mogą to zrobić, zmobilizują społeczeństwo i uświadomią je. Nie ma chyba potrzeby 
tłumaczyć, że drugie wyjście jest o wiele lepsze... 
M.K.:- Charakterystyczne, Panie Profesorze, dla Pańskiej działalności jest to, że w miarę upływu lat, 
Pana energia w działaniu jest coraz większa... 

W.Sz.:- ... powiedziałbym raczej, że moja - jak to Pan określił - energia jest tym większa, im większa 
jest obojętność ludzi na sprawy ochrony przyrody. Walczę w obronie przyrody przeszło 60 lat i 
obserwuję dziwne zjawisko: im bardziej bronimy przyrodę, im więcej powstaje w jej interesie praw, 
nakazów i zakazów (na papierze) - tym silniejszy jest najgroźniejszy wróg przyrody - ludzka głupota i 
bezmyślność. I tak doszliśmy do momentu krytycznego, który zadecyduje o naszym życiu lub śmierci, 
bo przecież istnienie nienaruszonej przyrody, ochrona jej zabytków, jest dla człowieka problemem "być 
albo nie być". Już obecnie, na froncie walki człowieka z... jego działalnością skierowaną m.in. 
przeciwko przyrodzie, ginie codziennie 1 mln osób: tyle właśnie zdarza się dzień w dzień samobójstw 
udanych, bo zamierzonych jest 8 razy więcej! Patrzę z przerażeniem jak powiększa się ilość tych, 
którym obce jest znaczenie nowocześnie pojętej ochrony przyrody i opartego na naukowych prawach 
wykorzystania jej sił i zasobów. A przecież ci sami "technokraci" nie chcą wypoczywać w cieniu komina 
fabrycznego, ani zamiast powietrza - wchłaniać spalin swoich samochodów. 
M.K.:- Inaczej mówiąc: ochrona przyrody, to ochrona człowieka przed człowiekiem? 
W.Sz.:- Oczywiście! Przecież to takie proste! Układ zamknięty: tak, jak ekonomiści wiedzą, że ruina 



jednego kapitalisty pociąga za sobą plajtę innych, a tym samym całego systemu - tak samo my, 
przyrodnicy, wiemy, że wytępienie jakiegoś pozornie szkodliwego gatunku flory czy fauny, musi za 
sobą pociągnąć klęskę, która uderzy w człowieka. Konsekwentna zaś działalność zmierzająca do 
zachwiania równowagi w przyrodzie musi spowodować fizyczną i psychiczną degenerację człowieka, 
który będzie karlał i powoli tracił moralne prawo do gospodarowania w przyrodzie. Jest to oczywiście 
przykład rozumowania uproszczonego, bowiem ochrona przyrody, to także ochrona Ojczyzny, jej 
piękna i zabytków, które są skarbami kultury narodowej. Rozszerzając dalej - powszechność ochrony 
przyrody, to jednoczenie się ludzi wokół szlachetnego celu. Tym samym ruch na rzecz ochrony 
przyrody staje się walką o pokój. 
M.K.: W 1962 roku, po powstaniu Komitetu Upowszechnienia Nauki PAN złożył Pan, Panie Profesorze, 
projekt dotyczący popularyzacji nauki. Jednym z jego efektów jest kilkadziesiąt ukazujących się pod 

Pańską redakcją Zeszytów Naukowych PAN. Wypełniły one spore luki istniejące w popularyzacji wielu 
dziedzin nauki. Jakie inne postulaty Pańskiego projektu zostały zrealizowane? 

W.Sz.:- Żadne 
M.K.:- ? 
W.Sz.:- Nie przesłyszał się Pan, żadne. 
M.K.:- Może - w takim razie - zechciałby Pan, Panie Profesorze, przypomnieć inne, najważniejsze 
punkty swojego projektu? 

W.Sz.:- Proszę. Postulowałem utworzenie muzeów botanicznych PAN, bo to, że ich nie mamy, jest nie 
tylko stratą dla nauki, ale po prostu rzeczą mocno nas kompromitującą. Proponowałem także 
utworzenie czegoś w rodzaju pół-muzeów: pawilonów naukowych PAN pod hasłem "przyroda i 
człowiek". Istniałyby one wszędzie tam, gdzie panuje nieustanny ruch, np. w Zakopanem. Byłyby one 
"pierwszym stopniem wtajemniczenia" dla tych, którzy nie są w pełni przygotowani do zwiedzania 
muzeów wymagających już sporej wiedzy i dobrego smaku. Nawoływałem też do zorganizowania przy 
wszystkich wyższych uczelniach "wykładów akademickich (albo powszechnych) PAN", które 
popularyzowałyby poszczególne gałęzie wiedzy. Instytucja mająca zajmować się upowszechnianiem 
nauki i oświaty - TWP - nie zdołała przyciągnąć naukowców z prawdziwego zdarzenia, którzy wobec 
niej zachowali splendid isolation. Stało się to przyczyną tego, że "popularyzacją" zajęli się tzw. 
chałturszczycy, których wiedza kończy się na zapisanej kartce. 
M.K.:- Ogłoszony ostatnio apel U Thanta w sprawie ochrony przyrody i jej zasobów jest w zasadzie 

wiernym powtórzeniem tego, co na forum międzynarodowym postulował Pan, Panie Profesorze, od 

wielu lat... 
W.Sz.:- ... tym lepiej! U Thant nie jest złym człowiekiem, nie leni się, jeździ, próbuje coś zrobić, ma 
autorytet większy od mojego. Jeżeli "moje" hasła znalazły oficjalny wyraz w Jego ustach - nie mogło 
się stać lepiej. 
M.K.:- Jest Pan, Panie Profesorze, znany nie tylko jako "adwokat przyrody" ale i bezpardonowy 

"prokurator" tych, którzy przeciw niej występują. Dzięki temu zyskał Pan sobie miano "monolitu". 
W.Sz.:-Niestety, moja władza "prokuratora" jest zbyt słaba, co zaś do przydomków to muszę 
uzupełnić. Konsekwentne postępowanie nie jest zbyt wygodne ani popularne wśród ludzi, którzy 
często nie tylko mnie unikają, ale i uważają niekiedy za wariata... 
M.K.:-... bo dla wielu, człowiek, którego pasją jest ocalenie przyrody nie zaś kupno samochodu czy 
domu, jest nienormalny. Panie Profesorze, ilekroć mówi się o Pańskich dziełach naukowych, tylekroć z 

reguły w pierwszej kolejności wymienia się opracowania dotyczące badań czwartorzędowych, które 

stały się rewelacją na skalę światową. 
W.Sz.:-Tak. Polska jst pod tym względem najlepiej przebadanym krajem, ale to tylko przypadek, że 
badania te są właśnie moim dziełem, mogło to bowiem zrobić wielu innych botaników. 
M.K.:- Fachowcy uważają Pański wkład w rozwój i popularyzację polskiej botaniki za największy i nie 

mający odpowiednika... 

W.Sz.:- ... największym polskim botanikiem był Marian Raciborski. On nie tylko wiele zrobił, ale 
przede wszystkim badał polską przyrodę pod kątem naszych narodowych potrzeb już wówczas, kiedy 
prawie Polska nie istniała. 
M.K.:- Panie Profesorze, ma Pan 84 lata. W swoim życiu zrobił Pan bardzo dużo. Od października 

ubiegłego roku po ciężkiej operacji, nie opuszcza Pan domu, a często i łóżka - mimo to, jest Pan 
niemal tak samo czynny jak przed pięciu czy dziesięciu laty: na Pańskim biurku leży korespondencja 

"z" i "do" osób i instytucji na całym świecie, adiustuje Pan skończone już pamiętniki, przygotowuje 100 

rocznicę powstania pierwszego w świecie Parku Narodowego, organizuje powołanie Krajowego Koła 
Przyjaciół Parków Narodowych, stara się o utworzenie (od wielu lat) rezerwatu w Bieszczadach, w 

ciągu jednego dnia po przeczytaniu notatki o zamierzonym, bezprawnym odstrzale niedźwiedzi w 



Rzeszowskiem wysłał Pan kilka telegramów i pism interwencyjnych. Przecież nie musi Pan tego 

wszystkiego robić... 

W.Sz.:- Muszę! Przecież... Proszę Pana. Mamy obecnie Polskę nie tylko wolną, ale i piękną. I chociaż 
w obronie tego piękna będziemy musieli jeszcze nie raz staczać walki, niemniej prawdą jest, że każde 
pokolenie w Polsce rodzi się i umiera w miłości do Ojczyzny, która dla każdego z nas była i zawsze 
będzie najpiękniejsza. Dlatego ja, choć wziąłem już na barki dziewiąty krzyżyk, nie usuwam się z 
szeregów walczących o prawdę naukową i o utrzymanie piękna przyrody: nigdy nie złożę broni i nigdy 
nie odłożę pióra. To chyba jasne? 

Rozmowę przeprowadził Maciej Kuczewski 

Opublikowana została w dwutygodniku literackim i naukowym "Nowe Książki" nr 12/486 z dnia 30 

czerwca 1970 r.  

 

 

OGRÓD BOTANICZNY 

(fragment książki Ewy Mochtak pt.: "Tajemnice ogrodów botanicznych") 

Podźwignięcie z upadku ogrodu botanicznego, i to podczas wojny światowej, było zadaniem bardzo 

trudnym. Raciborski jednak i tutaj wykazał niespożytą energię oraz talent organizacyjny. Jego 
następca i ulubiony uczeń, Władysław Szafer, kontynuował odbudowę, a następnie z powodzeniem 

rozbudowywał krakowski ogród botaniczny. 

Szafer urodził się w roku 1886 w Sosnowcu. Od 1917 roku był profesorem Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, a w latach 1936-1938 jego rektorem. Jako dyrektor ogrodu botanicznego zwrócił się 
do Sejmu Rzeczypospolitej o pomoc finansową na odbudowę i przebudowę starych szklarni oraz na 

lepsze, bardziej odpowiadające współczesnym celom wykorzystanie terenu. Zespół szklarni, 

zbudowanych w 1926 roku, spełnia te zadania do tej pory. Składa się on ze szklarni z basenem, z 
kaktusiarni, zimownika i dwóch pomieszczeń na rośliny tropikalne. Dzięki staraniom profesora 

powierzchnia ogrodu zwiększyła się do sześciu hektarów. 

Dalszy rozwój ogrodu botanicznego przerwała II wojna światowa, lecz prowadzono w nim nadal 

najkonieczniejsze prace. Przejęcie ogrodu pod zarząd niemiecki zapoczątkowało rozkradanie zbiorów. 
Od całkowitego rozgrabienia i dewastacji uchronili go oddani mu pracownicy. Podczas okupacji 

profesor Szafer kierował tajnym nauczaniem jako rektor konspiracyjnego uniwersytetu. To między 
innymi zmuszało go do pozostawania przez pięć lat w Krakowie. Z tęsknoty za otwartą przestrzenią 

powstała książka o życiu lasu. "Jeżeli te drobne >Mozaiki leśne< wyrosłe na tle miłości do drzew i lasu 

przyczynią się choć trochę do zaszczepienia jej lub ugruntowania w sercach polskich leśników - pisał - 
to będę uważał, że los hojnie mi zapłacił za wojenne lata przymusowej rozłąki z lasem polskim". 

Szafer był doskonałym wykładowcą, umiał zaciekawić słuchaczy, zaszczepiał im umiłowanie przyrody i 

żądzę wiedzy. Zwracał niejako dług zaciągnięty niegdyś u Mariana Raciborskiego. "On nie tylko 

pokazał im szerokie horyzonty nauki - pisał Szafer - ale, co jeszcze chyba ważniejsze - przez Niego 
poznałem tę wielką prawdę, że w życiu naukowca równie ważna jest praca naukowa i społeczna. 

Przykładem własnym wskazał mi obydwie drogi". 

Władysław Szafer pozostawił ogromną liczbę prac naukowych. Razem z Marianem Raciborskim 

rozpoczął pracę nad wielotomowym dziełem "Flora polska", ze Stanisławem Kulczyńskim wydał klucz 
"Rośliny polskie", napisał też "Zarys botaniki w Krakowie". Wykształcił wielu pracowników naukowych i 

technicznych, przyczynił się do rozwoju botaniki i ochrony przyrody w Polsce. Do niego też najlepiej 
stosują się wypowiedziane przezeń słowa, że prawdziwa wielkość myśli i czynu człowieka nie ginie z 

jego śmiercią ani nie maleje z upływem lat, lecz trwa, a nawet rośnie w miarę jak zaciera się obraz 
przeszłości. 



Co z niej przetrwało w krakowskim ogrodzie botanicznym? Przede wszystkim sam układ nasadzeń, 

stare drzewa, dawno wytyczone aleje. Przywodzą one na myśl świetność parków, jakie niegdyś 

otaczały siedziby magnackie. 


