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Władysław Szafer urodził się 23 lipca 1886 r. w Sosnowcu. 

Lata dziecinne spędził w Mielcu. W 1905 r. ukończył gimnazjum w Rze- 

szowie, zaznajamiając się z naukami przyrodniczymi pod kierunkiem 

świetnego nauczyciela W. Friedberga, późniejszego proiesora geo- 

logii i paleontologii na uniwersytetach poznańskim i krakowskim. Roz- 

budzone już na ławie szkolnej zamiłowania przyrodnicze, a w szczegól- 

ności zainteresowania światem roślinnym, skłoniły Władysława 
Szafera do poświęcenia się studiom w zakresie botaniki, które odbył 

w latach 1905—1908 w Wiedniu, znalazłszy tam wybitnych nauczycieli 

w osobach profesorów R. Wettsteina, J. Wiesnera, J. Schiff- 
nera i L Adamovica. 

Podczas studiów i po ich ukończeniu odbywa liczne wycieczki nauko- 

we, głównie we wschodnie Alpy i do krajów nadadriatyckich, uzyskując 

na podstawie własnych obserwacji wiele cennych materiałów do znajo- 

mości szaty roślinnej tych krajów. 

W tym czasie ogłasza swą pierwszą pracę naukową: „O zadaniach 

i celach geografii roślin* („Wszechświat*, 1909). 

W 1910 r, Władysław Szafer powraca do kraju. We Lwowie 

styka się z wielkim uczonym, profesorem Marianem Racibor- 

skim, który po niedawnym powrocie z dłuższego pobytu na J awie 

objął katedrę botaniki na uniwersytecie i przystąpił do organizowania 

Instytutu Biologiczno-Botanicznego. Zostawszy uczniem profesora Raci- 

borskiego i objąwszy stanowisko jego asystenta, Władysław 

Szafer poświęca się pracy pod kierunkiem tego genialnego nauczy- 

ciela, znajdując w nim umiłowanego mistrza. 

Wkrótce potem uzyskuje stopień doktora filozofii na podstawie roz- 
prawy „Geobotaniczne stosunki Miodoborów Gralicyjskich* (1910 r.), 

będącej wynikiem przeprowadzonych własnych badań terenowych.



Uzyskawszy stypendium na dalsze studia, Władysław Szafer 
wyjeżdża niebawem ponownie do Wiednia, a następnie do Monachium, 
zamierzając przygotować się do objęcia w Wyższej Szkole Lasowej we 
Lwowie katedry botaniki opróżnionej po B. Błockim. W Wiedniu 

studiował w Hochschule fiir Bodenkultur anatomię drewna oraz opra- 
cował w tym czasie polskie gatunki róż. Pogłębiając wiadomości z za- 

kresu systematyki roślin oraz zaznajamiając się z biologią lasu studio- 

wał w latach 1911—1912 na wydziale leśnym w Monachium, gdzie poznał 

wiele naukowych problemów leśnictwa. Poświęcał dużo uwagi zagad- 

nieniom szkodników leśnych i gleboznawstwa. Z tego okresu pochodzi 
opracowanie polskich wierzb do dzieła „Flora Polska". 

Po powrocie do Lwowa w 1912 r. został profesorem botaniki w Wyzż- 

szej Szkole Lasowej. Jednakże wybuch pierwszej wojny światowej zaha- 

mował wkrótce działalność naukową Władysława Szafera, któ- 

ry odbywając służbę wojskową w latach 1914—1917 pracował jako bak- 

teriolog w Krakowie, Kielcach i Lublinie. 

W 1917 r. Władysław Szafer powołany został na osieroconą 

przez śmierć profesora Mariana Raciborskiego katedrę bota- 

niki na Uniwersytecie Jagiellońskim, obejmując po swym wielkim po- 

poprzedniku również kierownictwo Ogrodu Botanicznego w Krakowie. 

Rozpocząwszy wiosną 1918 r. wykłady na Uniwersytecie Jagielloń- 

skim, profesor Szafer związał odtąd trwale swą działalność naukową 

z ośrodkiem krakowskim, rozszerzając coraz bardziej zakres swych zain- 

teresowań oraz pomnażając swymi pracami dorobek polskiej myśli nau- 

kowej. 

Działalność naukowa profesora Szafera jest bardzo rozległa, obej- 

muje wiele dziedzin botaniki. Ten szeroki zakres pracy zarysował się 

od początku, znajdując wyraz w badaniach podejmowanych przez przy- 

szłego wybitnego uczonego już u progu jego kariery naukowej. Pracom 

dotyczącym florystyki towarzyszyły zainteresowania fitogeograficzne, 

uzupełnione w późniejszych latach badaniami w innych, nowopowsta- 

łych i żywo rozwijających się kierunkach wiedzy botanicznej. 

W dziedzinie systematyki roślin profesor Szafer przejął po Rac 1- 

borskim opracowanie „Flory Polski* wydawanej od 1919 r. przez 

Polską Akadernię Umiejętności. Grupując koło tego obszernego wydaw- 

nictwa licznych współpracowników, zapewnił mu wysoką wartość dzięki 

troskliwemu kierowaniu pracą redakcyjną i osobistemu opracowaniu 

wielu grup systematycznych. Niezależnie od zakrojonego na szeroką skalę 

wielotomowego wydawnictwa „Flora Polski”, profesor Szafer opra- 

cował wspólnie ze swymi uczniami, obecnie profesorami, Stanisła- 

wem Kulczyńskim i Bogumiłem Pawłowskim „Rośliny 

polskie* (1924 r.), dając w skróconej formie podręczny przewodnik obra- 

zujący florę ziem polskich. Po wojnie opracował popularny klucz ,,Drze- 

wa i krzewy” (1949 r.). 

Wśród prac profesora Szafera z zakresu systematyki roślin, szcze- 

gólne miejsce zajmuje podjęcie badań nad przynależnością gatunkową 

rodzimego modrzewia rosnącego na ziemiach polskich, którym poświęcił 

niezmiernie cenną rozprawę pt. „Przyczynek do znajomości modrzew! 

eurazjatyckich ze szczególnym uwzględnieniem modrzewia w Polsce" 

(1915 r.). 

? 
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СеобтаЙа roślin jest drugą dziedziną, w której prace profesora Sz a- 
fera zajmują wybitne miejsce w ogólnym dorobku naukowej myśli 
botanicznej. Zagadnieniom tym poświęca w ciągu całej swej owocnej 
działalności naukowej dużo uwagi, dając temu wyraz w licznych pra- 
cach, z których najważniejsze to rozprawy: „O zadaniach i celach geo- 
grafii roślin' (1909 r.), „Studia nad zasięgami geogralicznymi w Polsce" 
(1919 r.), „Element górski we florze niżu polskiego* (1930 r.), „Las i step 
ną zachodnim Podolu (1935 r.) oraz będący ukoronowaniem pracy w tej 
dziedzinie, wspaniały podręcznik o charakterze oryginalnym „Zarys ogól- 
nej geogralii roślin”, w którym obok nowoczesnego ujęcia problemów 
titogeograficznych znalazły wyraz także wyniki własnych badań. Dzieło 
to wydane w 1949 r. w Szwecji ukazało się w drugim wydaniu w Polsce 
w 1952 r. i zostało przetłumaczone na język rosyjski. 

Gdy socjologia roślin zaczęła rozwijać się bujnie i wyodrębniać jako 
nowa dziedzina botaniki, zyskując dzięki J. Braun-Blanquetowi 
nowe metody i nowe ujęcie, profesor Szafer przeszczepit do Polski 
ten kierunek badań. Pierwsze prace fitosocjologiczne podjął w Tatrach 
w 1922 r. wraz ze Stanisławem Kulczyńskim i Bogumi- 
łem Pawłowskim. Wyniki ich opublikowane zostały już w 1923 r., 
tak że profesor Szafer mógł je przedstawić w lecie tego roku zagra- 
nicznym botanikom w czasie międzynarodowej wycieczki geograficzno- 
-roślinnej. Wykonane bezpośrednio po tych badaniach fitosocjologicz- 
nych, mających w naszej nauce charakter pionierski, dalsze prace, podej- 
mowane z udziałem bądź z inicjatywy profesora Szafera przez jego 
uczniów, dostarczyły w krótkim czasie cennych opracowań, które wzbu- 
dzały żywe zainteresowanie i uznanie badaczy zagranicznych. 

Dążąc do ujęcia szaty roślinnej nie tylko w jej współczesnym stanie, 
lecz jako wyniku historycznych jej przemian w ciągu dziejów Ziemi 
zajął się profesor Szafer od początku swej działalności naukowej 
paleobotaniką, w ostatnim zaś 30-leciu swej działalności naukowej po- 
święcił jej główną część swych badań. Wynikiem ich są niezmiernie 
cenne dla nauki nie tylko polskiej, lecz także światowej, prace dotyczące 
zarówno czwartorzędu jak i odnoszące się do flor trzeciorzędowych. 
Odkrycie i dokładne zbadanie plioceńskiej flory z okolicy Krościenka 
nad Dunajcem rzuciło zupełnie nowe światło na wiele problemów doty- 
czących nie tylko rozwoju roślinności, lecz również przeszłości Ziemi, 
podziału jej dziejów itd. Badania paleobotaniczne profesora Szafera 
nie tylko rozsławiły imię polskiego uczonego, lecz stały się równocześnie 
drogocennym wkładem nauki polskiej do skarbca nauki światowej. Mają 
one doniosłe znaczenie nie tylko dla botaniki, lecz także dla geologii. 

Podobnie jak w socjologii roślin, tak też i w dziedzinie paleobotaniki, 
profesor Władysław Szafer stał się inicjatorem podjęcia w Pol- 
sce prac w tej żywo rozwijającej się gałęzi nauki, opartych na nowych 
metodach badań. Dział paleobotaniki zwany palinologią, który powstał 
wskutek wyodrębnienia się w okresie międzywojennym nowego kierunku 
opartego na analizie pyłkowej, zawdzięcza profesorowi Szaferowi 
swój rozwój w naszym kraju. | 

_ Szeroki zakres zagadnień wypełniających rozległą działalność naukową 
profesora Szafera obejmuje również problemy dotyczące biologii 
kwiatów, rozpatrywane zarówno na tle zespołów roślinnych, jak 
1 \ związku z porami rozwoju roślinności. | 
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Bogaty dorobek naukowy w zakresie florystyki, geografii roślin i paleo- 
botaniki oddał profesor Szafer na użytek praktyczny w licznych pu- 
blikacjach. Na tak syntetycznych podstawach oparte jest wydane nie- 
dawno pod redakcją profesora Szafera zbiorowe dzieło pt. „Szata 
roślinna Polski* (1909 r.). 

Osobną, szczególnie umiłowaną dziedziną pracy profesora Szafera 
jest ochrona przyrody. Służbie tej idei poświęcił w minionym 50-leciu 
swej działalności dużo cennego czasu i sił, podejmując w tym kierunku 
prace jeszcze przed pierwszą wojną światową i następnie zakładając 
w Polsce niepodległej fundamenty pod państwową organizację ochrony 
przyrody. Pracę w dziedzinie ochrony przyrody, którą włączył do swej 
dzisłalności jeszcze w mrocznych dniach niewoli, traktował profesor S z a- 
Тег jako działanie na rzecz niepodległości Polski. Motyw patriotyczny, 
o którym sam mówił, iż podczas zaborów był głównym motorem w jego 
pracy na tym polu, został dopiero z czasem uzupełniony innymi moty- 
wami, które ruchowi ochrony przyrody w Polsce hadały charaktery- 
styczny rys i wiele cech oryginalności. 
Czynnym bojownikiem ochrony przyrody pozostał do chwili obecnej, 

pomimo, iż wydawać by się mogło, że zaabsorbowanie wyjątkowo inten- 
sywną pracą naukową nie pozostawiło już możliwości na działalność 
w jakiejś dodatkowej jeszcze dziedzinie. Dzięki niespożytej energii pro- 
fesor Szafer zdołał w swojej działalności połączyć pracę w obu tych 
dziedzinach. 

Zarówno realizacja, jak i obserwowany w ciągu ostatnich dziesiątków 
lat niezwykle szybki rozwój idei ochrony przyrody, są tak ściśle zwią- 
zane z osobą profesora Szafera, że jest szeczą nieodzowną poświęcić 
nieco więcej uwagi odcinkowi Jego działalności. 

Działalność profesora Władysława Szafera ną polu ochrony 
przyrody sięga swymi początkami okresu, w którym ukazały się pierw- 
sze lego prace poruszające te zagadnienia”). W pracy profesora Sza- 
fera w zakresie ochrony przyrody znajduje odbicie głęboka wiedza 
przyrodnika i uczonego oraz odczucie wielkich wartości humanistycz- 
nych ołynących ze związku człowieka z przyrodą. Wnikliwość obserwa- 
tora i badacza przyrody kroczącego jasnymi szlakami prawdy naukowej, 
a zarazem najbardziej bezpośredni i serdeczny niemal stosunek do przy- 
rody i jej zjawisk, oraz właściwa ocena wartości wynikających z obco- 
wania z przyrodą, które czynią z niej ożywcze źródło sił fizycznych i du- 
chowych człowieka — oto wyjątkowe zespolenie rzadko kiedy z taką 
siłą razem występujących cech, które w osobie profesora Szaiera 
łączą się w sposób nierozerwalny. 

Pierwsze prace profesora Szafera na polu ochrony przyrody się- 
gają lat 1908—1910, kiedy jeszcze jako asystent profesora Racibor- 
skiego czynił starania o ochronę niektórych fragmentów przyrody 
Miodoborów, zabiegał w Galicyjskim Towarzystwie Leśnym o inwenta- 
ryzację drzew i partii lasu zasługujących na ochronę, a następnie zostaw- 
szv profesorem Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie wpajał w swych 
słuchaczy: zasady ochrony przyrody. W 1912 r. profesor Szafer wy- 
daje publikację opisującą tzw. „Pamiątkę* pieniacką, pierwszy w Polsce 
  

)Wanda Kulczyńska. Bibliografia prac profesora Władysława Szafera 
z zakresu ochrony przyrody. „Ochrona Przyrody*. Rocznik 26. 1959 r. 
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rezerwat zupełny dla ochrony kresowego stanowiska buka. W tym czasie 
opracował wspólnie z prof. Stanisławem Sokołowskim рго- 
jekt utworzenia większego rezerwatu w Gorganach oraz rezerwatu dla 
ochrony stanowiska cisa w Kniaźdworze koło Kołomyji. 

W 1915 r. prowadził starania o ochronę Kadzielni koło Kielc i zabez- 
pieczenie cisów w Górach Świętokrzyskich. 

zapoczątkowany podczas studiów za granicą związek z leśnictwem 
profesor Szafer pogłębił współpracą z dwoma wybitnymi leśnikami, 
późniejszymi profesorami Szkoły (Głównej Qrospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Władysławem Jedlińskim i Adamem 
Schwarcem, z którymi zetknął się w latach 1915—1917 zabiegając 
o ochronę stanowiska modrzewia polskiego na Górze Chełmowej, uzna- 
nej w 19521 r. dzięki tym staraniom za rezerwat. 

W 1917 r. profesor Szafer nawiązał bliski kontakt z działaczami 
rozwijającego się ruchu krajoznawczego w Warszawie, zgrupowanymi 
wokół Komisji Ochrony Przyrody Polskiego Towarzystwa Krajoznaw- 
czego, podejmując wspólnie myśl stworzenia w Polsce państwowej orga- 
nizacji ochrony przyrody. W wyniku odbytego 17 grudnia 1919 r. zebra- 
nia niewielkiego grona osób w lokalu Polskiego Towarzystwa Krajoznaw- 
czego w Warszawie, wśród których byli obecni: Aleksander Ja- 
nowski January Kołodziejczyk, Jan Gwalbert Paw- 
likowski, Ksawery Prauss, Władysław Szaler i Bo- 
rys Wigiliew, zapadło postanowienie powołania do życia organu, 
który spełniałby rolę doradczą wobec władz państwowych w zakresie 

ochrony przyrody. Wkrótce, bo już 27 grudnia 1919 r. została powołana 

przez ówczesnego Ministra Oświaty Ksawerego Praussa — lym- 

czasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, której ukonstytuowa- 
'"nie się nastąpiło na pierwszym zjeździe 7 i 8 lutego 1920 r. w Krakowie, 
przez powierzenie profesorowi Władysławowi Szaferowi ргте- 
wodnictwa Komisji i przewodnictwa wyłonionego z niej Wydziału Wy- 
Konawczego. 

Dzięki skrystalizowaniu się kierunku prac na polu ochrony przyrody 
oraz dzięki oddaniu się sprawie coraz liczniejszego grona osób, które 
profesor Szafer umiał pozyskać dla idei ochrony przyrody, wyko- 
nano w krótkim czasie wiele pilnych zadań, takich jak tworzenie inwen- 
tarza zabytków przyrody, zabezpieczenie przed zniszczeniem wielu obiek- 
tów oraz podjęcie starań o utworzenie wielu rezerwatów i przystąpienie 
do opracowania pierwszych projektów parków narodowych. 

Po przekształceniu w 1925 r. Tymczasowej Państwowej Komisji Ochro- 
ny Przyrody w Państwową Radę Ochrony Przyrody przewodnictwo jej 
zostało również oddane w ręce profesora Szafera, któremu powie- 
rzono także utworzony w tym czasie urząd Delegata Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego do Spraw Ochrony Przyrody. 
Urząd ten sprawował profesor Szafer również po wejściu w życie 
ustawy o ochronie przyrody z 1934 r., z przerwami wywołanymi kryzy- 
sem powstałym na tle słynnego sporu o kolejkę na Kasprowy Wierch, 
spowodowanym forsowaniem przez ówczesne czynniki rządowe nieprze- 
myślanych inwestycji turystycznych. 

W latach okupacji profesor Szafer czuwał nad pracami garstki 
osób zaangażowanych spośród Polaków do referatu ochrony przyrody,



utworzonego przy organach niemieckiej administracji leśnej w Krako- 
wie, służąc radą i pomocą. O działalności profesora Szafera w tym 
ciężkim okresie tak oto mówi prof. Bogumił Pawłowski: „Po 
wybuchu drugiej wojny światowej profesor Szafer został w 1941 r. 
usunięty przez okupantów hitlerowskich z kierownictwa Ogrodu Bota- 
nicznego. Wzbroniono mu nawet w ogóle wstępu do pracowni. Zato mie- 
szkanie jego stało się prawdziwym centrum życia botanicznego w Kra- 
kowie. Schodzili się tam botanicy, a nawet i inni przyrodnicy, odbywały 
się referaty i dyskusje naukowe'' 1). 

Zaraz po opuszczeniu ziem polskich przez okupanta, profesor Szafer 
nie czekając na formalne ukształtowanie się możliwości działania, przy- 
stąpił do kontynuowania prac, otrzymując niebawem z rąk ówczesnego 
Ministra Oświaty Czesława Wycecha nominację na stanowisko 
delegata do spraw ochrony przyrody oraz następnie na stanowisko za- 
stępcy przewodniczącego nowopowołanej Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody. Obie te funkcje spełniał profesor Szafer aż do wejścia 
w życie ustawy z 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody, która wpro- 
wadziła istotne zmiany w organizacji ochrony przyrody w Polsce, prze- 
Kazujac te sprawy z resortu oświaty ministrowi leśnictwa. Od tego czasu 
profesor Szafer wchodzi w skład Państwowej Rady Ochrony Przy- 
rody, będąc podczas każdej jej kadencji członkiem jej prezydium, oraz 
bierze osobisty udział w pracy rad parków narodowych. 

Z chwilą wyodrębnienia pionu naukowego w działalności organów 
państwowych w dziedzinie ochrony przyrody profesor Szafer stanął 
na czele Komitetu Ochrony Przyrody, utworzonego w łonie Polskiej Aka- 
demii Umiejętności w 1949 r., a następnie po przekształceniu go w Za- 
kład Ochrony Przyrody, w ramach Polskiej Akademii Nauk, objął jego 
kierownictwo. W 1957 r. prezydium Polskiei Akademii Nauk powierzyło 
mu również przewodnictwo powołanego do życia Komitetu Naukowego 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. | 

Historia ruchu ochrony przyrody w Polsce i działalność na tym polu 
oficjalnych organów w okresie ich istnienia w ciągu minionych 40 lat 

są ściśle związane z twórczą pracą profesora Szafera. W stworzonej 

przez niego w okresie międzywojennym organizacji ochrony przyrody 
znalazła wyraz trafnie skonstruowana koncepcja oparcia organizacji 
o szeroko rozbudowaną sieć placówek i działaczy terenowych, co w decy- 

dującej mierze zaważyło na wynikach pracy. Z działaczami pozyskiwa- 

nymi dla idei ochrony przyrody, a wśród nich przede wszystkim z roz- 

sianymi na terenie całego kraju leśnikami i nauczycielstwem, profesor 
Szafer nawiązywał zawsze żywy i jakże często osobisty kontakt, do- 

konując lustracji obiektów godnych ochrony i służąc radami i zachetą. 

Profesor Szafer jest do dziś duszą wszystkich ważniejszych poczy- 

nań na polu ochrony przyrody. Można powiedzieć, że nie było w okresie 

minionych 50 lat poważniejszego wydarzenia w ochronie przyrody, z któ- 

r nie byłby związany jego udział. | 

"Przykladem tego są nasze parki narodowe. O udziale profesora 5 z a- 

fera w tych pracach, absorbujących chyba najbardziej energię 1 siły, 

świadczą dzieje starań o realizację poszczególnych parków narodowych, 

poczynając od podjęcia pierwszych kroków o zabezpieczenie Puszczy 

  

1) Bo gu mił Pawłowski. Władysław Szafer. Nauka Polska‘ У. 1957 г.



Białowieskiej, z myślą o utworzeniu parku narodowego, poprzez oso- 
biste kierowanie pracami komisji organizacyjnej Tatrzańskiego Parku 
Narodowego w latach 1938—1939, oraz zainicjowanie i prowadzenie sta- 
rań o tworzenie parków narodowych w Pieninach, na Babiej Górze, 
niezwykle żmudne zabiegi o ochronę przyrody Doliny Ojcowskiej i pro- 
wadzenie w tym kierunku przez wiele lat energicznej i pełnej drama- 
tycznych momentów akcji przeciwko czynnikom ministerialnym w okre- 
sie rządów sanacyjnych, wreszcie żywe zainteresowanie i czynny udział 
w długoletnich staraniach o ochronę Puszczy Jodłowej. 

Chcąc w sposób najbardziej syntetyczny przedstawić wkład twórczej 
pracy i myśli profesora Szafera w dzieło ochrony przyrody w Polsce 
należy stwierdzić, że rola, jaką odegrał On w tej dziedzinie sprawiła, iż 
ochrona przyrody w naszym kraju osiągnęła nie tylko poważny dorobek 
i wysoki poziom, lecz ma także swoje indywidualne oblicze. 
Osobnym działem pracy profesora Szafera na polu ochrony przy- 

rody jest udział w organizacjach międzynarodowych. Wraz z prof. Mi- 

chałem Siedleckim był inicjatorem powołania do życia w 1928 r. 

Międzynarodowego Biura Ochrony Przyrody w Brukseli, piastując na- 

stępnie w latach 1936—1938 godność przedstawiciela rządu polskiego 

w radzie generalnej tej pierwszej międzynarodowej instytucji ochrony 

przyrody. 
Po zakończeniu drugiej wojny światowej profesor Szaier stał się 

gorącym rzecznikiem wzmocnienia więzi międzynarodowej w pracach 
na polu ochrony przyrody, przyczyniając się do powołania do życia 
w 1948 r. Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. 
Wyrazem najwyższego uznania dla pracy profesora Szafera w za- 

kresie ochrony przyrody i oceny roli, jaką odgrywa w międzynarodo- 
wym ruchu w tej dziedzinie, było nadanie Mu na kongresie w Atenach 
w 1958 r. godności członka honorowego Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów. Profesor Szafer bierze czynny udział w pra- 
cach Unii, będąc członkiem Komisji Ekologicznej oraz członkiem Komi- 
tetu Parków Narodowych wchodzących w skład tej instytucji. 

Profesor Władysław Szafer jest organizatorem życia nauko- 
wego, biorąc od dawna żywy udział w działalności licznych instytucji 
i towarzystw naukowych. W 1920 r. został powołany w charakterze człon- 
ka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, która w 3 lata póź- 
niej zaliczyła Go w poczet swych członków czynnych. W roku akademic- 
kim 1931/32 był dziekanem wydziału filozoficznego Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego, a w latach 1936—1938 senat tej uczelni powierzył Mu godność 
rektora. Po wyzwoleniu profesor Szafer był w latach 1945—1947 
prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1945 roku był dyrektorem 
wydziału matematyczno-przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności, 
a w latach 1947—1951 piastował godność wiceprezesa tej instytucji. 

Z chwilą powołania do życia Polskiej Akademii Nauk wszedł do jej 
składu jako członek rzeczywisty i członek prezydium, zaś w styczniu 
1957 r. walne zebranie członków PAN obrało Go wiceprezesem Akademii, 
którą to godność piastuje do chwili obecnej. 

W latach 1952—1955 profesor Szafer był przewodniczącym Komi- 
tetu Botanicznego PAN, zaś w Polskim Towarzystwie Botanicznym jest 
ов początku przewodniczącym Oddziału Krakowskiego tego Towarzy- 
stwa. |



Szczególnie ulubionym odcinkiem pracy profesora Szafera jest 
pozostający pod jego kierownictwem od 42 lat Ogród Botaniczny Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który dziś, dzięki troskliwej 
ppiece, z jakiej korzysta, zawdzięcza swój rozwój i wspaniały rozkwit. 

Profesor Szafer jest członkiem honorowym wielu towarzystw nau- 
kowych w kraju, jak np. Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Pol- 
skiego Towarzystwa Leśnego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. 
Kopernika, oraz członkiem towarzystw naukowych zagranicznych, jak 
np.: Czechosłowackiej Akademii Nauk, Rumuńskiej Akademii Nauk, 
Naturforschende Gesellschaft in Zurich, Societas pro Fauna et Flora 
Fennica, Societas Phytogeographica Suecana, Academia Leopoldiana 
w Halle, Miedzynarodowej Unii Fitogeograficznej w Holandii. 

Profesor Szafer jest wybitnym uczonym cieszacym sie wielkim 
autorytetem w świecie naukowym zarówno w kraju, jak i poza jego gra- 
nicami. Jego olbrzymi dorobek naukowy, który powyżej został zaledwie 
naszkicowany, jest naprawdę imponujący. Bogata bibliografia prac pro- 
fiesora Szafera, będąca owocem 50-letniej twórczej działalności, obej- 
muje w zakresie dotyczącym tylko ochrony przyrody ponad 400 pozycji. 

W uznaniu wielkich zasług, jakie profesor Władysław Szafer 
położył dla nauki i kultury polskiej, władze Polski Ludowej nadały Mu 
najwyższe odznaczenie państwowe — order Sztandaru Pracy I Klasy. 

Obchodzony niedawno jubileusz 50-lecia pracy profesora Włady- 
sława Szafera był prawdziwym świętem nauki polskiej. 

Do wyrazów uznania, czci i hołdu, jakie podczas uroczystości jubileu- 
szowych składał profesorowi Szaferowi świat naukowy i społeczeń- 
stwo polskie, dołączyły się również najlepsze, płynące z tysięcy serc ży- 
czenia leśników polskich, które wyraził w serdecznych słowach Prezes 
Polskiego Towarzystwa Leśnego. 

Tadeusz Szczęsny 
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