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35. BRONISŁAW WIESŁAW SULIMIR SZAFRAN

1. Dala i m iejsce urodzenia i śmierci -  30 V 1897, 
B rzeżany [Galicja w schodnia]. -  4  VII 1968. 
Kraków,

2. Rodzina -  ojciec -  Tom asz, nauczyciel Gimna
zjalny w Brzeżanach. następnie w Chrzanowie, 
matka -  Helena (z dom u Truszkow ska), żona -  
M aria (z dom u Juszczakiew icz, do 1929 r. na-
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Fot. 1. Indeks UJ B. Szafrana. Ze zbiorów Muzeum Botanicznego i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej (Ogród 
Botaniczny UJ).

Phot I . The Jagiellonian University Index lectionum  o f Bronislaw Szafran. From the collections of the J. Dyakowska Botani
cal Museum and History of Botany Research Unit, the Jagiellonian University Botanic Garden (Cracow, Poland).

uczycielka w szkole podstawowej w Luszowi- 
cach) Iślub 26 VI 1928 w kościele św. Floriana w 
Krakowie, św iadkam i byli botanicy: Tadeusz 
Sulma i Józef M otyka], syn -  Zdzisław , pracow 
nik naukowy Akadem ii M edycznej w Krakowie. 
B. Szafran m iał 8 braci i 3 siostry.

3. W y k sz ta łcen ie - 1904/1905-1907 /1908-s z k o ła  
podstawowa w B rzeżanach, 1908/1909-1913 
/1914 -  gim nazjum  typu klasycznego w Brzeża
nach. Przerwaną służbą w Legionach J. Piłsud
skiego naukę miał kontynuow ać w Dębicy [w 
jednym z życiorysów podał: „dalsze studia gi- 
manzjalne odbyw ałem  w Dębicy w latach 
1915/1916” -  być m oże były to jak ieś przyspie
szone kursy organizow ne przez wojsko, ponie
waż w tym czasie nadal służył w Legionach], ma
turę miat zdać, jak  sam podaw ał, w Brzeżanach

21 III 1918 [nie jes t to m ożliwe, poniew aż w tym 
czasie był w niew oli włoskiej, być może św ia
dectwo z tą dalą wystaw iło mu gim nazjum  w 
Brzeżanach korespondencyjnie na podstaw ie za
świadczeń o odbytych w roku 1915/1916 kur
sach]. Od II [sic] 1921-1926 studia na W ydziale 
F ilozoficznym  Uniw ersytetu Jagiellońskiego 
(Fot. 1.) [15 II 1926-ab so lu to riu m ],

4. Stopnie naukowe i dane bibliograficzne rozpraw  
-  17 I i 26 III 1927 [egzaminy], 21 IV 1927 [pro
mocja] -  doktor filozofii w zakresie botaniki 
[prom otor: W. Szafer] -  Budowa i w iek torfow i
ska w Pakosławiu pod Iłżą. Der Bau und das A l
ter des M oores von Pakosław  bei Iłża in M ittel
polen. Bull. Int. Acad. Polon. Sci. Lett., CI. Sci. 
M ath. Nat.. Ser. B: Sei. Nat. 1925 (8): 751-768; 
Budowa i wiek torfow iska w Pakosławiu pod Ił



80 WIADOM OŚCI BOTANICZNE 44(3/4), 2000

żą. (Bau und A lter des Torfm oores von Pakosław 
bei Iłża in Polen). Spraw. Komis. Fizjogr. [1926, 
wyd, 1927J 61: 17-34. 13 X1 1947 -  kolokwium  
habilitacyjne i nadanie przez Radę W ydziału 
M atem atyczno-Przyrodniczego U niwersytetu Ja
giellońskiego stopnia docenta w zakresie syste
matyki roślin ze szczególnym  uwzględnieniem  
briologii [15 VI 1948 -  zatw ierdzenie habilitacji 
przez m inistra oświaty] -  Próba w yjaśnienia 
zw iązku filogenetycznego m iędzy sekcjami tor
fowców. A cta  Soc. Bot. Pol. 17(2): 219-237  oraz 
„Pochodzenie i rozm ieszczenie geograficzne pol
skich gatunków  torfow ców ” [m aszynopis], W 
tym  sam ym  roku został m ianowany docentem  [w 
Archiw um  UJ brak dokum entów], 30 VI 1954 -  
profesor nadzw yczajny UJ.

5. Przebieg pracy zaw odow ej -  1923-1927 -  wo
lontariusz w Instytucie Botanicznym  UJ, 1 IX 
1926-30 VI 1928 nauczyciel biologii w Pryw at
nym  Sem inarium  Nauczycielskim  Żeńskim  w 
Chrzanow ie, 1 VII 1928 -  do wybuchu drugiej 
wojny światowej -  adiunkt w Państwow ym  In
stytucie Naukowym  G ospodarstw a W iejskiego 
w Puławach (z siedzibą we Lwowie), kierow ał 
wtedy Stacją D oświadczalną Uprawy Łąk i Pa
stw isk na Czarnohorze koło W orochty (połonina 
Pożyżew ska i Zaw ojela w dolinie górnego Pru
tu), 1 I 1940-21 VI 1941 -  pracow ał jak o  ogrod
nik w ogrodzie botanicznym  [radzieckiego] Uni
wersytetu we Lwowie u prof. S. Kulczyńskiego 
[inne dane -  błędne], VI -  31 VIII 1941 -  po 
wkroczeniu armii niem ieckiej do Lwowa pozo
stawał bez pracy, 1 IX 1941 -  III 1944 -  Instytut 
Badania Tyfusu Plam istego i Chorób W iruso
wych prof. W eigla we Lwowie (jako nakladacz, 
następnie jak o  kontroler), III -  30 VI 1944- T a r 
nów -  [raczej] fikcyjnie zatrudniony w charakte
rze leśniczego nasiennego przez swego brata, 
który był nadleśniczym  [inform acje o innych za
jęciach  -  nieprawdziw e], 1 VII 1944-28 II 1945
-  leśniczy w G um niskach koło Tarnowa. 1945— 
1967 -  Uniwersytet Jagielloński: 3 III [może już 
od 1 II?] 1945-31 VIII 1946 -  starszy asystent 
przy Instytucie Botanicznym , 1 IX 1946-31 VIII 
1954 -  adiunkt przy Ogrodzie Botanicznym  [po
m im o uzyskania tytułu docenta w 1948, nadal za
trudniony był na etacie adiunkta, czyli był docen
tem nieetatowym ], rów nocześnie 1 I -  28 II 1947
-  kontraktow y inspektor Ogrodu Botanicznego 
UJ, 1 IX 1954-30 IX 1967^- profesor Katedry 
System atyki i Geografii Roślin na W ydziale Bio
logii i Nauk o Ziemi UJ. Em erytow any -  30 IX 
1967. Praca dodatkow a -  Polska Akadem ia

Nauk: 1 IX 1954-28 II 1962 -  pracował na 1/2 
etatu w Zakładzie, następnie Instytucie Botaniki 
PAN w Krakowie.

6. Podróże naukowe -  poza pobytem  we W łoszech 
i Francji w czasie pierwszej wojny światowej, 
nigdy z Polski nie wyjeżdżał.

7a. Zakres badań botanicznych -  briologia (florysty
ka, system atyka, fitogeografia i paleobotanika 
mszaków), a przed wojną także: palinologia i bo
tanika użytkowa (łąkarstwo).

7b. Liczba wszystkich publikacji botanicznych, 
miejsce opublikow ania pełnej bibliografii prac, 
wykaz ważniejszych prac. A utor 57 publikacji 
botanicznych. Brak opublikow anej pełnej bibli
ografii, najpełniejsza w: Srodoń A. 1969. Prof. dr 
Bronisław Szafran 1897-1968. Wiad. Bot. 13( 1): 
3 -7 ; pełna niepublikow ana bibliografia zesta
wiona przeze mnie -  w M uzeum  Botanicznym  i 
Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej 
(Ogród Botaniczny UJ). N ajw ażniejsze prace: 1. 
praca doktorska [patrz p. 4]; 2. 1930. Torfowce 
Polesia. Prace B iura M eljoracji Polesia  1(3): 1- 
14. 3. 1934. M chy dyluw jum  w Staruni. D ilu
vium m osses from  Starunia. Starunia  1: 1-17; 4. 
1939. Rodzaje Polskich mchów. Kosmos B 64: 
27-101 ; 5. praca habilitacyjna [patrz p. 4]: 6. 
1952. Mszaki Pienin. Les m uscines des Pienines. 
Ochrona Przyrody  20: 89-1 17; 7. 1955. Mchy 
Jury K rakowsko-W ieluńskiej z uwzględnieniem  
rezerw atów  przyrody. Ochrona Przyrody  23: 
213-254; 8. Flora polska. Rośliny zarodnikowe 
Polski i ziem  ościennych. Mchy (M usci). PWN, 
W arszawa, T. I, 1957, ss. 448; T. 2, 1961. ss. 
405; 9. 1963. Flora słodkow odna Polski. Bryop- 
hyta I. M usci -  M chy. PW N, W arszawa, ss. 220.

7c. Główne osiągnięcia naukowe -  pracą doktorską 
zapoczątkow ał w Polsce zastosow anie m etody 
analizy pyłkowej do badań nad historią roślinno
ści, klucz Rodzaje Polskich m chów  był pier
w szym  opracow aniem  m chów z całej Polski, 
dw utom ow a m onografia (1957, 1961), będąca 
pierw szą florą opisow ą obejm ującą całość 
m chów Polski wraz z pracą z 1963 r. są funda
m entem  briologii polskiej. Był najwybitniejszym  
briologiem  polskim  swoich czasów.

8. D ziałalność dydaktyczna, organizatorska i kole
kc jo n ersk a- o d  początku pracy w Uniwersytecie 
Jagiellońskim  prowadził ćw iczenia z oznaczania 
m szaków  i wycieczki briologiczne, od 1948/ 
1949 prow adził wykłady m onograficzne [do wy
boru] pośw ięcone m szakom , wykłady te w róż
nych latach były różnie zatytułow ane, rip.: 
1948/1949 -  „Zasady bryologii (m orfologia i sy
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stematyka): I. W ątrobow ce” , „Zasady bryologii 
(m orfologia i system atyka): II. M chy”, 1949/ 
1950 -  „Bryologia, część I. W ątrobow ce”, 
..Bryologia, część II. M chy”, 1957/1958 -  „Zarys 
briologii” , 1965/1966 i 1966/1967 -  „Zasady 
bryologii” , w roku akadem ickim  1966/1967 wy
kładał również „Biologię torfow isk”, po przej
ściu na em eryturę nie zaniechał w ykładów  i ćw i
czeń -  prowadził je  wtedy bezinteresownie. Od 
1 IV 1957 do śmierci kierow ał zorganizow aną 
przez siebie Pracow nią B ryoiogiczną, przekształ
coną potem w Zakład Bryologii Instytutu B otani
ki PAN; od 1962, gdy przestał pracow ać w PAN, 
sprawował bezinteresow nie funkcję p.o. [pełnią
cego obowiązki) kierow nika Zakładu Bryologii i 
Zakładu Lichenologii Instytutu Botaniki PAN. 
Jego zbiory zielnikow e w liczbie około kilku ty
sięcy kopert są w Zielniku Instytutu Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) i w Z ielni
ku Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN 
(KRAM ) [zielnik briologiczny KRA -  w ypoży
czony na stałe do KRAM], Dużo czasu pośw ięcał 
krakowskiem u Ogrodowi Botanicznemu: dopro
wadził do końca budowę najw iększego w Polsce 
kom pleksu szklarni (budow anych dla uczczenia 
600-lecia UJ) składającego się z wysokiej pal- 
m iarni i 5 niższych części, k ierow ał zagospoda
rowaniem  przyłączonych do Ogrodu terenów  i 
urządzeniem  tam nowego alpinarium  ozdobnego.

9. Działalność w innych dziedzinach -  zajm ował 
się jedynie briologią i Ogrodem Botanicznym UJ.

10. W ażniejsze godności i stanow iska w instytu
cjach, towarzystwach naukow ych i redakcjach -  
1 XII 1965-30 IX 1967-d y re k to r  Ogrodu Bota
nicznego UJ, a poprzednio od 1948 -  zastępca 
dyrektora, współpracow nik: Komisji F izjogra
ficznej PAU (od 14 VI 1926 do jej rozw iązania 9 
VII 1945), Komisji Geograficznej PAU (od 30 V 
1927 do jej rozw iązania 7 VI 1938), członek: ko
m itetu redakcyjnego „Flora Polska. (Rośliny Z a
rodnikowe Polski i Ziem  O ściennych)” , Rady 
Naukowej Instytutu Botaniki PA N w Krakowie 
(praw dopodobnie w latach 1958-1966), Komisji 
Biologicznej Oddziału PAN w Krakowie (1958— 
1968), Komisji Senackiej UJ do spraw Ogrodu 
Botanicznego (1958/1959, 1962/1963—
1965/1966), Komisji Senackiej UJ do spraw R ol
niczego Zakładu D ośw iadczalnego (1962/1963- 
1965/1966), Rady Naukowej Ogrodu B otanicz
nego UJ (1967-1968), delegat docentów  [nieeta
towych I do Rady W ydziału M atem atyczno-Przy
rodniczego UJ (1948/1949-1949/1950).

1 1. Najważniejsze wyróżnienia i odznaczenia -  11 V

1938 -  brązowy m edal za długoletnią służbę w 
Państwow ym  Instytucie N aukow ym  G ospodar
stwa W iejskiego w Puławach.

12. Inne inform acje -  zaraz po w ybuchu pierwszej 
wojny św iatowej jak o  17-letni uczeń gim nazjum  
na ochotnika w yruszył 4 VIII 1914 w tow arzy
stwie trzech starszych braci z oddziałem  Strzel
ców Brzeżańskich na m iejsce zbiórki Strzelców 
przy ul. O leandry w Krakowie i następnie brał 
udział w walkach 1 pp. Brygady J. Piłsudskiego. 
Na skutek tzw. „kryzysu przysięgow ego” (VII
1917) Austriacy internowali oficerów , a B. Sza
fran wcielony został [według niektórych źródeł: 
zgłosił się] do armii austro-w ęgierskiej i skiero
wany na front włoski, gdzie w 100 [lub 55] pułku 
piechoty spędził czas jak iś w okopach nad Piawą. 
Na w iadom ość o zaw arciu przez Austro-W ęgry 
pokoju z R osją w Brześciu L itew skim  (9 II
1918), opuścił, zgodnie z opinią byłych legioni
stów, armię austro-w ęgierską, przepłynął w ez
braną rzekę Piawę i zgubiw szy po drodze w szy
stkie dokum enty wraz z pieniędzm i, oddał się do 
niewoli w łoskiej, w której spędził ok. 10 m iesię
cy. N ajpierw  kilka m iesięcy przebyw ał w obozie 
w Santa M aria koło Neapolu [był tam  w lutym, 
jak  pisze w jednym  z listów ], a następnie przez 
ponad pół roku -  w obozie Succiso di Rem isetto 
(95 kom pania Prigionieri di G uerra [jeńców w o
jennych]) koło R eggio n e ll 'Em ilia (region Em ilia 
Rom ania, północne W łochy) -  pracował przy 
w yrębie lasu w Apeninach Północnych [w jed- 
nym  z listów napisał, że było to „w Alpach koło 
G enui”]. W niewoli lub jeszcze w okopach nad 
Piawą nabaw ił się m alarii i o m ało nie umarł. Po 
zakończeniu wojny w raz z innymi jeńcam i-Pola- 
kami dotarł do Francji, gdzie zgłosił się 11 lub 19 
II 1919 do organizowanej tam przez gen. H allera 
Armii Polskiej, z k tórą wrócił do kraju w V 1919. 
Do 31 I 1921 -  służył w Armii Polskiej: najpierw  
w I Instrukcyjnym  Pułku Piechoty (9 kom pania 
sztabowa) we W łocławku, następnie brał udział 
w wojnie polsko-bolszew ickiej jak o  strzelec II 
klasy w kom panii sztabow ej 150 Pułku Piechoty 
Strzelców Kresow ych [według przekazów  ro
dzinnych brał udział w w ypraw ie kijow skiej], a 
po zakończeniu wojny -  w U rzędzie G ospodar
czym  Grupy Operacyjnej generała Stanisław a 
Pruszyńskiego uzyskując stopień sierżanta (do
piero po zw olnieniu z w ojska m ógł na początku 
lutego 1921 rozpocząć studia w UJ). Krótki urlop 
z wojska otrzym ał na początku XI 1919 i spędził 
go w Dębicy. W czasie drugiej wojny światowej 
utrzym ywał kontakty z A rm ią Krajową. W 1943
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lub na początku 1944 w yjeżdżał pod fałszywym  
nazwiskiem  (Śnieżek) do W arszawy w celu prze
w iezienia hodowli wszy do produkcji szczepion
ki przeciw lyfusow ej, której m iała się podjąć ko
mórka AK [brak bliższych informacji]. W  marcu 
1944 obaw iając się zbliżającej się Armii C zerw o
nej lub w obaw ie odkrycia przez N iem ców  jeg o  
zw iązków  z AK. opuścił nagle (w ciągu kilku go
dzin) wraz z całą rodziną Lwów i przeniósł się do 
sw ego brała do Tarnow a. Był członkiem  Polskie
go T ow arzystw a Botanicznego i Polskiego To
warzystw a Przyrodników  im. Kopernika. Od ok. 
1946 m ieszkał w zachodnim  paw ilonie w O gro
dzie Botanicznym  UJ. 30 XII 1950 otrzym a! od 
dyrektora adm inistracyjnego UJ przydział służ
bowy na to m ieszkanie (41 m2), mieszkał tu do 
12 XI 1962 r. W 1953 m iał być przeniesiony 
przez w ładze m inisterialne na katedrę botaniki 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow skiej w Lub
linie, ale W ładysław  Szafer nic zgodził się. W 
1962 ów czesny kierow nik Katedry System atyki i 
G eografii Roślin UJ prof. B. Pawłowski wszczął 
postępow anie o nadanie B. Szafranowi tytułu na
ukow ego profesora zw yczajnego, Rada W ydzia
łu Biologii i Nauk o Ziemi UJ w 1963 wystąpiła 
(przez Senat UJ) do M inisterstw a Ośw iaty i 
Szkolnictwa W yższego o pow ołanie go na stano
wisko profesora zw yczajnego na W ydziale 
BiNoZ UJ, po czterech latach m ilczenia M ini
sterstw o O św iaty i Szkolnictw a W yższego prze
słało wreszcie w XII 1967 inform ację, że spraw a 
jest nieaktualna. Był człow iekiem  niezwykle 
skrom nym , nadzwyczaj pracow itym , dobrym , 
życzliw ym , bezpośrednim  i koleżeńskim . W y
prom ow ał 1 doktora i 8 m agistrów. Do uczniów  
należeli: d r M arian Kuc, m gr Zofia W acławska. 
Lubił piesze wycieczki górskie. Zm arł nagle na 
serce. Pochow any jes t na Cm entarzu Rakow ic
kim w' Krakowie.

13. W ykaz najw ażniejszych źródeł. Archiwalne -  
Archiw um  UJ: S III 246 (Bronisław  Szafran), 
W BN Z 29, W F II 504 (Bronisław  Szafran), W F 
II 508 (A lbum  Doctorum  Philosophiae Universi
tatis Jagellonicae 1888-1927). W M P 46 (Broni
sław Szafran); M uzeum  Botaniczne i Pracownia 
Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej (Ogród Bo
taniczny UJ) -  OB 199. B 103, B 343. Publiko
wane -  Barzykowski T. 1968. Ś. p. Prof. Dr Bro
nisław  Szafran. Dziennik P olski (Londyn) z dn. 8 
X 1968: Kornaś J. 1971. Bronisław Szafran (30 
V 1897—t VII 1968). Kronika U J za rok 1967/68. 
s. 108-109; R ejm ent-G roehow ska 1. 1987. Sza
fran Bronisław  (1897-1968). [w:] S. Fcliksiak

(red.) Słownik biologów  polskich. PW N, W ar
szawa s. 522 [błędy]; Stcrm ińska-W róbel W. 
1969. Profesor B ronisław  Szafran (1897-1968). 
Wiad. Boi. 13( I ): 73-74 : Szafer W. 1969. Broni
sław Szafran 1897-1968. Chr. Przyr. Ojcz. 
25(4): 28-29. [biogram , zdjęcie]; Środoń A. 
1969. P ro f dr Bronisław  Szafran 1897-1968. 
Wiad. Boi. 13( 1): 3 -7 . [biogram , portret, biblio
grafia]. Inform acje ustne uzyskane od syna -  
prof. Zdzisława Szafrana.

14. M ateriały ikonograficzne -  A rchiw um  UJ. Mu
zeum Botaniczne i Pracow nia Historii Botaniki 
im. J. Dyakowskiej (Ogród Botaniczny UJ).

Piotr KÖHLER


