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PRO FESO R ADAM Z A JĄ C - 70 LEC IE 
URODZIN G EOBOTANIKA I TAKSONOM A

Professor Adam  Zając -  geohotanist and 
taxonom ist 70lh anniversary  of his b irthday

Adam Zając urodził się 26 listopada 1940 
roku w Bielsku-Białej, gdzie spędził dzieciń
stwo (Ryc. 1) i wczesną młodość. Jego ojciec 
Konstanty, z zawodu technik mechanik, był za
palonym turystą, matka Zofia Anna pracowała 
jako księgowa w aptece. W latach 1947-1954 
uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie 
do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Asnyka w Bielsku-Białej (1954-1958) (Ryc. 2). 
Pierwszą pasją przyszłego botanika była chemia, 
którą studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w latach 1958- 1960. W 1961 roku przeniósł się 
na Wydział Biologii i Geografii Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie. W' tym czasie za
interesował się roślinami, do czego przyczynił 
się sławny profesor UJ W'ładysław Szafer 
(1886-1970), paleobotanik i fitogeograf. Będąc 
jeszcze studentem, Adam Zając złożył wizytę 
profesorowi; w trakcie rozmowy zwierzył się
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Rye. I. Najwcześniejsze zdjęcie. Bielsko-Biała, 1941 (ze 
zbiorów A. Zająca).

Fig. I. Earliest photograph. Bielsko-Biata, 1941 (from the 
collection o f  A. Zając).

mu, żc chce zrobić mapę rozmieszczenia stor
czyków na świecie. Profesor przyjął go bardzo 
życzliwie, ofiarował mu stertę odbitek, a kiedy 
za jakiś czas otrzymał gotową mapę, polecił dr 
Wandzie Wróbel-Stermińskiej powiesić ją  w pra
cowni naukowej Ogrodu Botanicznego, co stało 
się powodem wielkiej dumy młodego adepta fi- 
togeografii. W 1966 roku A. Zając obronił pracę 
magisterską z botaniki, poświęconą taksonomii 
i morfologii nasion w rodzinie Caryophyłlaceae. 
Opiekunem pracy był Kazimierz Kostrakiewicz 
(1907-1975), systematyk, docent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, później organizator Zakładu Bo
taniki WSP w' Krakowie, bardzo dobry, a jedno
cześnie surowy dydaktyk.

W 1966 roku Adam Zając rozpoczął pracę na 
etacie naukowo-technicznym w Katedrze Syste
matyki i Geografii Roślin Instytutu Botanicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego mistrzem stał 
się Jan Kornaś (1923-1994), geograf roślin, fi
tosocjolog i taksonom, sprawujący wtedy kie
rownictwo Katedry, a później dyrekcję Instytutu. 
Jako następca profesora Szafera był on przez 
długie lata naukowym przewodnikiem krakow
skiej szkoły gcobotanicznej, uczonym wielkiej

rangi, o ogromnej erudycji i krytycznym umyśle, 
a przy tym bardzo wymagającym szefem. Adam 
Zając pracował w ścisłym związku z J. Korna- 
siem, najpierw jako uczeń, później współpra
cownik, Wreszcie partner naukowy i kontynuator 
wielu idei nauczyciela. Nie należał do pokornych 
uczniów. W odróżnieniu od Jana Komasia, nie
zmiernie precyzyjnego i krytycznego, ale nic 
lubiącego szerokich, mało udokumentowanych 
hipotez, Adama Zająca zawsze pociągały śmiałe 
idee, szerokie rozważania, wielkie syntezy. Od 
swego mistrza przejął dobry warsztat naukowy, 
świadomość konieczności gromadzenia faktów, 
gruntowną znajomość flory oraz najważniej
szych problemów szeroko pojętej geobotaniki, 
zwłaszcza florystycznej i historycznej geografii 
roślin. W początkowym etapie działalności 
inspirujący wpływ na A. Zająca mieli rów
nież inni profesorowie jagiellońskiej uczelni: 
Bogumił Pawłowski (1898-1971), taksonom, 
fitogeograf i fitosocjolog, jeden z najlepszych 
znawców flory Alp i Karpat oraz Jan Walas 
(1903-1991), geograf roślin i fitosocjolog, ba
dacz karpackiej szaty roślinnej, zawsze chętny 
do rozmów z młodymi. Już jako dojrzały uczony 
A. Zając wiele skorzystał z dyskusji z wybitnymi 
fitogeografami, kartografami europejskiej flory. 
Hermannem Meuselem (1909-1997) z uniwer
sytetu w Halle (w dawnej NRD) oraz z Jaakko 
J. Jalasem (1920-1999) z uniwersytetu w Hel
sinkach w Finlandii, których odwiedził w czasie 
wyjazdów zagranicznych.

Jak większość botaników, przyszły profesor 
rozpoczął działalność naukową od zagadnień flo
rystyki i systematyki roślin kwiatowych, a jego 
pierwsza publikacja dotyczyła taksonomii ro
dzaju Carex (Zając 1968)1. W 1969 roku zo
stał przeniesiony na naukowy etat asystenta, 
a następnie adiunkta, na którym pracował w la
tach 1973-1980, w Zakładzie Taksonomii Roślin 
i Fitogeografii Instytutu Botaniki UJ. Pracę dok
torską zatytułowaną „Krytyczna rewizja polskich

1 Publikacje prof. Adama Zająca cytowane w tekście od
noszą się do Bibliografii prac Adama Zająca zestawionej 
przez Marię Zając, patrz Wiadomości Botaniczne 55(3-4): 
72-81 (2011).



Wiadomości Botaniczne 55(3/4). 20! I 65

Ryc. 2. Uczeń szkoły średniej. Bielsko-Biała, 1958 (ze 
zbiorów A. Zająca).

Fig. 2 . Pupil o f secondary school, Bielsko-Biała, 1958 (from 
the collection o f  A. Zając).

przedstawicieli rodzaju Cerastium L., sekcji Fu
gacia i Caespitosa” obronił w 1970 roku (promo
torem był prof. J. Kornaś). Oprócz systematyki, 
zaczął się interesować coraz głębiej geografią 
roślin, a zwłaszcza zagadnieniami synantropi
zacji flory oraz kartografii florystycznej. W tym 
okresie współautorką niektórych publikacji była 
jego pierwsza żona dr Kugenia Urszula Zając, 
asystent, a później adiunkt Instytutu Botaniki UJ. 
Habilitował się w 1980 roku na podstawie mo
nografii Pochodzenie archeofitów występujących 
w Polsce. Temat pracy, pionierski w tej części 
Europy, wymagający syntezy ogromnej liczby 
danych, początkowo nie uzyskał akceptacji 
prof. Kornasia (trzeba było wielu dyskusji, żeby 
przekonać go, że jest to wykonalne zadanie). 
Monografia okazała się dużym sukcesem i jest 
obecnie poszukiwaną pozycją przez botaników 
nie tylko polskich. Począwszy od roku 1981 
Adam Zając (Ryc. 3) pracował na stanowisku 
docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł 
profesora (Ryc. 4) oraz stanowisko profesora

nadzwyczajnego uzyskał w 1993 roku, profesora 
zwyczajnego -  w 1999 roku. Zaczął wówczas 
łączyć pracę naukową i dydaktyczną z funk
cjami organizacyjnymi na uczelni. Jeszcze za 
życia prof. Kornasia przejął od niego obowiązki 
dyrektora Instytutu Botaniki, które sprawował 
przez 16 lat (1992-2008); dłużej, bo 18 lat 
(1993-2011) był kierownikiem Zakładu Takso
nomii Roślin i Fitogeografii (Ryc. 5). W 1983 
roku zorganizował w tym Zakładzie Pracownię 
Chorologii Komputerowej, która w niedługim 
czasie stała się liczącym się ośrodkiem karto
grafii florystycznej w tej części Europy. W two
rzeniu Pracowni, a później w realizacji śmiałych 
inicjatyw kartograficznych wicie pomogła mu 
jego druga żona prof. Maria Zając, uczennica, 
inspiratorka oraz współautorka wielu publikacji, 
później następczyni w kierowaniu Zakładem 
i Instytutem. Rozpoczęcie szeroko zakrojonych 
prac nad kartografią flory- polskiej sprawiło, żc 
od tej pory większość jego wysiłków nauko
wych koncentrowała się na florystycznej geo
grafii roślin. Dużą rolę zaczęła też odgrywać 
koordynacja i redakcja prac zespołowych nad 
atlasami rozmieszczenia roślin naczyniowych 
Polski. Adam Zając wielokrotnie wyjeżdżał za 
granicę w celach naukowych: do Austrii, Czech, 
dawnej Jugosławii, Niemiec, Słowacji, Szwecji, 
na Ukrainę, Węgry i do Związku Radzieckiego. 
Przez dłuższy czas pracował na uniwersytetach 
w Helsinkach (1972, pół roku) oraz w Bagdadzie 
w Iraku (1980, trzy' miesiące). W ostatnich latach 
poznał dużą część obszaru śródziemnomorskiego 
Europy, uczestnicząc w seminariach terenowych 
Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów Pol
skiego Towarzystwa Botanicznego.

Od 1968 roku jest członkiem Polskiego To
warzystwa Botanicznego. W 2004 roku otrzymał 
wraz z żoną Marią wysokie odznaczenie PTB -  
Medal int. prof Władysława Szafera, jako wyraz 
uznania dla wydania Atlasu rozmieszczenia roślin 
naczyniowych w Polsce (2001). W 2010 roku 
Czeskie Towarzystwo Botaniczne (Czech Bota
nical Society) przyznało mu członkostwo hono
rowe. W 1994 roku został członkiem z wyboru 
The Committee for Mapping the Flora o f  Europe 
(Helsinki). Od 2005 roku jest redaktorem serii
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Ryc. 3. W terenie. 1986 (ze zbiorów A. Zająca).

Fig. 3. In the field, 1986 (from the collection of A. Zając).

monograficznej „Botanical Papers” wydawanej 
w Instytucie Botaniki UJ. Jest też członkiem rad 
redakcyjnych czasopism: Acta Botanica Cas
sii bica, Acta Botanica Wanniae et Masuriae, 
Fragmentu Floristica et Geobotanica Polonica, 
Biodiversity Research and Conservation. Polish 
Botanical Studies; był również członkiem rady 
redakcyjnej Biuletynu Ogrodów Botanicznych 
Muzeów i Zbiorów.

UCZONY

Adam Zając jest wybitnym uczonym o sze
rokich zainteresowaniach naukowych, obej
m ujących fitogeografię, taksonom ię roślin 
naczyniowych oraz fitosocjologię. Jest w tej 
mierze kontynuatorem kierunków rozwijanych 
od dawna w krakowskiej szkole geobotanicznej

przez znakomitych poprzedników Mariana 
R aciborskiego, W ładysław a Szafera, Jana 
Kornasia i innych badaczy. Szczególnie wiele 
uwagi poświęcił zagadnieniom geografii roślin, 
a zwłaszcza problematyce rozmieszczenia roślin 
naczyniowych w Polsce, kartografii florystycznej 
oraz synantropizacji naszej flory'. Opublikował 
dotychczas ponad 150 prac, w tym ok. 120 na
ukowych, wśród których jest wiele monografii.

Najwcześniejszym obszarem jego zaintere
sowań była taksonomia roślin naczyniowych, 
a zwdaszcza rodzaj Cerastium z rodziny Caryo- 
phyllaceae, któremu poświęcił dysertację dok
torską (Zając 1975). Rodzaj ten opracował do 
trzeciego tomu Flory> Polski, w'ydanego w' 1992 
roku, w którym ukazały się też jego studia na 
temat rodzajów Bilderdykia, Polygonum i Reynou- 
tria. Pracami łączącymi zagadnienia systematyki 
i geografii roślin są monografie regionalne, pu
blikowane tradycyjnie w krakowskim ośrodku. 
Adam Zając wydał wraz ze współpracownikami 
monografię na temat Płaskowyżu Kolbuszow- 
skiego, gdzie po raz pierwszy w Polsce przedsta
wiono zasięgi gatunków w formie kartogramów 
(Dubiel et al.; flora 1979, zagadnienia geobo- 
taniczne, Cz. 1 ,2 -  1983). Opublikował rów nież 
monografię florystyczną z obszaru Zaodrza. na 
zachód od Szczecina (Zając et al. 1993).

Wiele uwagi skupił na problematyce sy
nantropizacji flory Polski i Europy Środkowej, 
zainicjowanej u nas przez Jana Kornasia. Sze
roką recepcję zyskała wspomniana wyżej praca 
habilitacyjna na temat pochodzenia archeofitów 
w naszym kraju, opublikowana w języku pol
skim (Zając 1979) oraz. w czterech częściach 
wydanych po angielsku (Part I -  Zając 1983; 
Part II, III Zając 1987; Part IV -  Zając 1988). 
Archeofitom -  najstarszej grupie roślin synantro- 
pijnych przybyłych do naszego kraju do końca 
XV wieku poświęcił wiele szczegółowych stu
diów, np. na temat ich obecności w polskim pi
śmiennictwie średniowiecznym (Piekiełko. Zając 
1977) oraz cykl nowszych prac, dotyczących 
m.in. aspektów ich współczesnego zagrożenia 
i ochrony w Polsce (Zając, Zając 2001). Na 
uwagę zasługuje pierwsza lista gatunków synan- 
tropijnych Węgier opracowana wraz z. Andresem
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Ryc. 4. Prezydent Polski Lech Wałęsa nadaje Adamowi Zającowi tytuł profesora, 1993 (zc zbiorów A. Zająca).

Fig. 4. President o f Poland Lech Wałęsa confers the title o f Professor on Adam Zając, 1993 (from the collection of A. Zając).

Terpó i Marią Zając (1999). Ogłosił też wykazy 
innych grup roślin synantropijnych Polski: apo- 
fitów (Zając, Zając 1992) oraz kenofitów (Zając 
et al. 1998). W 2000 roku jako dyrektor Instytutu 
Botaniki UJ współorganizował międzynarodowe 
sympozjum pt. „Phytogeographical problems of 
synanthropic plants” (Zając et al. 2003).

Adam Zając jest współautorem kilku waż
nych prac syntetycznych, bardzo szeroko cy
towanych. Pierwszą z nich jest krytyczna lista 
roślin naczyniowych Polski (aktualne nazwy 
roślin i ich synonimy) w dwóch edycjach, przy 
czym wydanie 2. jest zmienione i uzupełnione 
(Mirek et al. 1995, wyd. 2 -  2002). Profesor 
uczestniczył też w pracach koncepcyjnych i kon
sultacjach dotyczących tzw. „czerwonych list” 
roślin zagrożonych i ginących; jest autorem 
lub współautorem kilku rozdziałów do Polskiej 
czerwonej księgi roślin (1993, wyd. 2 -  2001).

Znaczącym osiągnięciem ostatnich lal jest mo
nograficzne opracowanie Marii i Adama Zająców 
Elementy geograficzne rodzimej Jlory Polski 
(2009) -  jedno z najważniejszych współczesnych 
uogólnień z zakresu florystycznej geografii roślin 
naszego kraju. Dla dalszego rozwoju florystyki 
i systematyki kluczowe znaczenie miało sporzą
dzenie pod koniec XX w. komputerowej bazy 
gatunków flory polskiej, jako podstawy prac 
kartograficznych.

Publikacje Adama Zająca z zakresu kartografii 
florystycznej Polski prowadzone i koordynowane 
we współpracy z Marią Zając zyskały szczególne 
uznanie. Wykonanie ich stało się możliwe dzięki 
stworzeniu nowoczesnego warsztatu badawczego 
w Pracowni Chorologii Komputerowej. Lata 
90. XX w. były to czasy początków kompute
ryzacji w Polsce. Wiele wysiłku kosztowało zdo
bycie odpowiednich komputerów, programów
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Ryc. 5. W pracy. 1995 (fol. A. Mróz).

Fig. 5. At work, 1995 (phot. A. Mróz).

oraz zainspirowanie do pracy informatyków, 
głównie Józefa Gajdę, który pod jego kierun
kiem opracował autorski program dotyczący 
map zasięgowych gatunków sporządzanych 
metodą kartogramów. W rezultacie współpracy 
z botanikami z całej Polski, ukazało się kilka 
tomów atlasów rozmieszczenia roślin. Książki te, 
ilustrowane kolorowymi mapami, opublikowane 
są w wersji polsko-angielskiej, dzięki czemu do
stępne są również czytelnikowi zagranicznemu. 
Pomnikowy charakter ma Atlas rozmieszczenia 
roślin naczyniowych w Polsce (ATPOL) opu
blikowany w 2001 roku, dedykowany Uniwer
sytetowi Jagiellońskiemu z okazji sześćsetnej 
rocznicy jego odnowienia przypadającej na rok 
2000 (Zając, Zając 2001). To wielkie narodowe 
dzieło kartograficzne, wzorowane na innych tego 
typu publikacjach na świecie, uwzględnia ok. 
4.5 min danych florystycznych i zawiera mapy 
rozmieszczenia 2303 gatunków (ok. 90% naszej

flory). Atlas opracowany został „tylko” przez 27 
autorów, ale liczba współpracowników sięgała 
blisko 200 osób. Stał się on programem badaw
czym i przyczyni! się do powstania wielu opra
cowań regionalnych w całym kraju. W Pracowni 
Chorologii Komputerowej redagowano również 
inne atlasy: Atlas rozmieszczenia roślin naczynio
wych chronionych w Polsce (Zając, Zając 1997), 
Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w woj. 
krakowskim. Gatunki prawnie chronione, ginące, 
narażone i rzadkie (Zając, Zając 1998) oraz atlas 
rozmieszczenia roślin naczyniowych okolic Kra
kowa pt. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas) 
(Zając et al. 2006). Tytuł ostatniej publikacji na
wiązuje do pierwszej nowoczesnej Flory okolic 
Krakowa (Flora Cracoviensis) wydanej w 1859 
roku przez klasyka naszej botaniki Feliksa Ber- 
daua (1826-1895). Obecnie trwają prace nad 
Atlasem rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Karpatach Polskich, zainicjowanym wiele lat 
temu przez Jana Kornasia. Adam Zając koordy
nuje razem z żoną zbieranie danych kartograficz
nych z terenu Polski do atlasu rozmieszczenia 
roślin naczyniowych w Europie (Atlas Florae 
Europaeae) i wraz z innymi botanikami polskimi 
i zagranicznymi jest współautorem tego dzieła.

ORGANIZATOR NAUKI

Wiele sil i energii poświęcił Adam Zając 
pracy organizacyjnej na Uniwersytecie Jagiel
lońskim. Najważniejsze punkty tej działalności 
to: dyrekcja Instytutu Botaniki (1992-2008), 
kierownictwo Zakładu Taksonomii Roślin i Fi- 
togeografii IBUJ (1993-2011), zorganizowanie 
w tym Zakładzie Pracowni Chorologii Kom
puterowej (1983) (Ryc. 6). Był też przez dwie 
kadencje przedstawicielem Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi do Senatu Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Dyrektorem Instytutu przyszło mu 
być w niełatwym czasie transformacji finansowej 
uczelni. W okresie jego kadencji Instytut uzy
skał cały historyczny budynek Collegium Śnia
deckiego UJ stojący w Ogrodzie Botanicznym 
przy ul. Kopernika 27, użytkowany wcześniej je 
dynie częściowo. Po remoncie kapitalnym połą
czonym z rewaloryzacją (1995-2000) urządzone
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zostały nowe pracownie oraz sala wykładowa 
na II piętrze. Szczególnie wiele zawdzięczają 
mu instytutowe zbiory naukowe. W 2001 roku 
herbarium zostało przeniesione do odnowionego 
budynku przy ul. Kopernika 31 i wyposażone 
w nowoczesne szafy kompaktowe. W 2003 roku 
powstało w sąsiedztwie tego obiektu Muzeum 
Paleobotaniczne. Powyższe inwestycje można 
było zrealizować dzięki wieloletnim, mozolnym 
staraniom dyrektora o fundusze, zarówno w UJ, 
jak i m.in. w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
oraz w Komitecie Badań Naukowych. Ulu
bionym warsztatem pracy Adama Zająca jest 
zielnik, który zwykle określa łacińskim słowem 
herbarium , podkreślając często, jak w'ażna jest 
dobra dokumentacja badań taksonomicznych 
i flory stycznych, umożliwiająca solidną wery
fikację publikowanych danych, nawet po wielu 
latach. Sam też przyczynił się do wzbogacenia 
kolekcji zielnikowej, ponieważ z każdego wy
jazdu, zw łaszcza zagranicznego, przywozi

własnoręcznie zebrane arkusze, często kosztem 
dużego wysiłku (w ostatnich latach są to głównie 
zbiory z obszaru śródziemnomorskiego).

NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Adam Zając w swojej długoletniej pracy na 
Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził różnego 
typu zajęcia ze studentami biologii, oraz biologii 
i geologii kierunku ochrona przyrody. Były to 
początkowo ćwiczenia i terenowe zajęcia flory- 
styczne, później seminaria i wykłady. Wykładał 
systematykę roślin, problematykę synantropizacji 
szaty roślinnej i ochrony przyrody, prowadził 
kursy monograficzne, jak np. „Rośliny pustyń 
świata”. Jego wykłady, wygłaszane z dużym po
lotem i świadczące o wielkiej erudycji autora, 
nawiązują często do najnowszej problematyki 
dyskusyjnej, wymagającej dalszych badań. Jako 
dydaktyk Adam Zając posiada dużą zdolność 
nawiązywania bezpośredniego kontaktu ze stu
dentami, potrafi leż zachęcić młodych ludzi do

Ryc. 6. Wraz /. żoną prof. Marią Zając w Pracowni Chorologii Komputerowej, Instytut Botaniki, 2009 (fot. A. Mróz). 

Fig. 6. With wife, prof. Maria Zając, in the Laboratory o f  Computer Chorology. Institute o f Botany, 2009 (phot. A. Mróz).
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Ryc. 7. Promocja doktorska. Collegium Novum, 1993. Adam Zając wręcza dyplom doktorski Bożenie Kotońskiej (fot. A. 
Mróz).

Fig. 7. A doctoral promotion ceremony, Collegium Novum, 1993. Adam Zając gives doctoral diploma to Bożena Kotońska 
(phot. A. Mróz).

pracy badawczej. Nic dziwnego zatem, że jego 
dorobek dydaktyczny jest bogaty. Opiekował 
się dziesiątkami prac magisterskich, wypro
mował 11 doktorów z szeroko pojętej systema
tyki i geografii roślin. Był recenzentem w 10 
przewodach habilitacyjnych i 23 pracach dok
torskich (Ryc. 7). O tym, jak jest ceniony przez 
studentów świadczy fakt, żc na ostatnim wykła
dzie z systematyki roślin otrzymał oprawiony 
w ramki wiersz, specjalnie napisany przez nich 
na tę okazję. Warto podkreślić, że jako długo
letni dyrektor Instytutu oraz kierownik Zakładu 
Taksonomii Roślin i Fitogeografii Adam Zając 
zawsze inspirował do pracy uczniów i kolegów, 
dla których nigdy nie żałuje czasu. Kierując 
ogólnopolskimi pracami kartograficznymi, za
chęcał do podejmowania tematów badawczych 
botaników z różnych ośrodków, a wielu z nich 
osobiście wykształcił w badaniach terenowych 
oraz w metodyce opracowania wyników.

Prof. Adam Zając ma szerokie spojrzenie na 
naukę, podkreślając równorzędność dyscyplin 
i specjalności, a zwłaszcza konieczność utrzy
mania tzw. klasycznych kierunków badań w dobie 
rewolucji molekularnej w biologii. Rozumie też 
i popularyzuje humanistyczne podstawy ochrony 
przyrody oraz wielostronne odniesienia nauk 
o życiu, promieniujących swymi wynikami na 
różne dziedziny kultury. Wielką pasją jest dla 
niego zbieranie roślin, zwłaszcza w nowym te
renie, odwiedzanym po raz pierwszy (Ryc. 8, 9). 
Pisze o tym w artykule „Zając nad Tygrysem i Eu
fratem”, opublikowanym w tomie wydanym przez 
Janusza Bogdana Falińskiego (Zając 1999: 80): 

„Bo to jest tak z botanikami: nie pamiętają 
imion kolegów z klasy maturalnej, w pamięci 
zatarły się rysy twarzy pięknych i młodych ko
leżanek, ale pozostało w niej miejsce, w którym 
to pierwszy raz zobaczyło się nowy dla siebie 
gatunek rośliny”.
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Ryc. 8. Grecja, Olimp, 2010 (fot. A. Mróz).

Fig. 8. Greece, Mt. Olympus, 2010 (phot. A. Mróz).

Ryc. 9. Wraz /. prof. Bogdanem Zemankicm. Grecja, KorCu, 2010 (fot. A. Zemanek). 

Fig. 9. With prof Bogdan Zemanek. Greece, Corfu, 2010 (phot. A. Zemanek).
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Oprócz botaniki interesuje się literaturą 
popularnonaukową, szczególnie pasjonują go 
współczesne koncepcje fizyki teoretycznej i ko
smologii oraz zagadnienia kultury starożytnej. 
Posiada bogatą kolekcję płyt muzyki klasycznej. 
Od 46 lat pali fajkę, a począwszy od 1998 roku 
jest członkiem zwyczajnym Pierwszej Krakow
skiej Loży Fajki. Wyrazem wysokiego uznania 
dla Adama Zająca jest utworzenie poświęconych 
mu nazw roślin: nowego rodzaju południowo- 
i środkowoamerykańskiego storczyka Adaman- 
thus opisanego przez prof. Dariusza Szlachetko 
oraz dwóch gatunków -  karpackiego jastrzębca 
Uieracium zajacii opisanego przez prof. Zbi
gniewa Szeląga i trawy -  ostnicy Stipa adamii 
odkrytej w Kazachstanie przez jego dawnego 
doktoranta, a obecnie współpracownika dr. Mar
cina Nobisa (Szlachetko, Smiszek 2007, Nobis 
2010, Szeląg 2010). W 2010 roku wydany został 
specjalny numer Biodiversity Research and Con
servation (Vol. 19), dedykowany profesorowi, 
a w następnym ukazał się tom Geobotanist and  
Taxonomist. A volume dedicated to Professor 
Adam Zając on the 70"' anniversary o f  his birth 
(zbiór studiów opracowanych przez trzydziestu 
badaczy z Polski, Czech i Ukrainy) (Zcmanek 
2011). W opracowaniach tych zamieszczono 
artykuły na temat jego życia i działalności 
(Jackowiak, Żukowski 2010; Zcmanek 2011). 
W czasie uroczystej sesji naukowej pt. „Do
konania embriologa, lichenologa i fitogeografa 
w nauce”, zorganizowanej przez Instytut Bo
taniki UJ w auli Collegium Novum w dniu 27 
czerwca 2 0 11 roku, dorobek prof. Adama Zająca 
zaprezentował prof. Zbigniew Mirek w referacie 
„Adam Zając w kręgu fitogeografii”, natomiast 
sam jubilat wypowiedział się na szerszy temat 
„Tajemnice natury motorem poszukiwań nau
kowych”.

Panie Profesorze, Drogi Adamie, przyjmij 
gratulacje oraz podziękowania od całego śro
dowiska botaników! Niech pasja poszukiwania 
prawdy o roślinach, o kosmosie i człowieku 
będzie dla Ciebie zawsze źródłem radości, 
a także nieustannej fascynacji. I niech spełnią 
się słowa Twego ulubionego poety Antony’ego 
de Mello:

„Otwórz ramiona na powitanie przyszłości.
To co najlepsze dopiero nadejdzie”.
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