
Bolesław Hryniewiecki (1875–1963) zdobył 
wszechstronne wykształcenie botaniczne na 
Uniwersytecie w Dorpacie, które uzupełnił studiami 
w Jenie, Lipsku, Grazu i Genewie; w latach 1900–1903 
pod kierunkiem prof. Mikołaja Kuzniecowa zajmował 
się florą Kaukazu, odbywając tam kilka ekspedycji 
botanicznych; w 1914 r. został profesorem morfologii 
i systematyki roślin Uniwersytetu w Odessie oraz 
dyrektorem tamtejszego Ogrodu Botanicznego; 
w Odessie rozwinął intensywną działalność społeczną 
jako przewodniczący organizacji polskich; od 1919 r. 
był związany z Uniwersytetem Warszawskim, sprawując 
obowiązki kierownika Zakładu Systematyki Roślin oraz 
dyrektora Ogrodu Botanicznego, ponadto w latach 
1925–1926 był dziekanem, a w latach 1926–1927 
rektorem UW; należał do członków założycieli Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego, którego został pierwszym 
prezesem (1922–1926), następnie wiceprezesem (do 
1945), po czym po wojnie został znów wybrany na 
prezesa i otrzymał członkostwo honorowe, przed 1939, 
Materiały Romana i Jadwigi Kobendzów, APAN, III–299, 
j. 27, p. 24

Karta tytułowa wspólnej publikacji Bolesława 
Hryniewieckiego i Romana Kobendzy pt. 
Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego; w 1934 r. Jan Miklaszewski pisał: 
„Ogród ten wspaniale rozwija się pod jego dyrekcją 
dzięki niezmordowanemu współdziałaniu i wielkiej 
gorliwości jego najbliższego współpracownika dra 
Romana Kobendzy”, 1932, BAPAN, II.4532

Karta tytułowa pracy pt. Zarys historii botaniki w Polsce; 
historia botaniki była jednym z wiodących zainteresowań 
prof. Bolesława Hryniewieckiego, 1931, BAPAN, II.4159

Autograf listu Bolesława Hryniewieckiego do Heleny Krzemieniewskiej 
na blankiecie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego; 
list dotyczy sprostowania błędu w pracy dotyczącej flory Litwy; 
Bolesław Hryniewiecki był autorem obszernego Zarysu flory Litwy: „Ta 
żmudna, obszerna, wzorowa i fundamentalna praca o trwałej wartości 
naukowej, wydana w 1933 roku nakładem Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, stanie się podstawą do dalszych studiów nad florą 
i szatą roślinną Litwy”, pisał Jan Miklaszewski, 1933, Materiały Heleny 
i Seweryna Krzemieniewskich, APAN, III–174, j. 43

Grupa zakładowa; Zakład Systematyki Roślin UW mieścił się w jednym 
z budynków przy Ogrodzie Botanicznym i przez długi czas (do 1960) był 
z nim połączony wspólnym kierownictwem w osobie prof. Bolesława 
Hryniewieckiego; profesor zamierzał wyspecjalizować swój Zakład 
w kierunku roślin zarodnikowych, które w skali kraju opracowane 
były w znikomym stopniu, przed 1939, Materiały Romana i Jadwigi 
Kobendzów, APAN, III–299, j. 27, p. 3

Grupa przyrodników w Górach Świętokrzyskich; profesor Bolesław 
Hryniewiecki stoi w części centralnej, trzymając w dłoniach kapelusz, 
1932, Materiały Romana i Jadwigi Kobendzów, APAN, III–299, j. 27, p. 11

Grupa z jubileuszu 35-lecia działalności naukowej prof. Bolesława Hryniewieckiego 
przed Zakładem Systematyki Roślin Uniwersytetu Warszawskiego, przed 1939, 
Materiały Romana i Jadwigi Kobendzów, APAN, III–299, j. 27, p. 24

Grupa zakładowa w Białowieży; profesor Bolesław Hryniewiecki 
organizował i prowadził liczne wyprawy i wycieczki botaniczne dla 
swoich studentów: „Nie do pomyślenia był wyjazd w teren, skąd nie 
przywiozłoby się pokaźnej skrzynki z pieczołowicie upakowanymi 
zdobyczami dla Ogrodu”, wspominała Zofia Radwańska-Paryska 
w 1963 r., przed 1939, Materiały Romana i Jadwigi Kobendzów, 
APAN, III–299, j. 27, p. 3

Grupa zakładowa na Wołyniu wśród krzewów azalii; Bolesław 
Hryniewiecki, widoczny w części centralnej, w 1911 roku na łamach 
„Ziemi” opublikował artykuł pt. Różaneczniki w Polsce, 1939, Materiały 
Romana i Jadwigi Kobendzów, APAN, III–299, j. 27, p. 67

Pierwsza karta Statutu Towarzystwa „Liga Ochrony 
Przyrody”; prof. Bolesław Hryniewiecki przykładał 
wielką wagę do spraw ochrony przyrody i w tej 
dziedzinie stał się w Polsce jednym z pionierów 
i wybitnych działaczy; był jednym z organizatorów 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 
współpracował przy tworzeniu Ligi Ochrony 
Przyrody i był jej prezesem w latach 1929–1939; 
szczególnie pasjonowało go zagadnienie ochrony 
lasów, czemu poświęcił szereg odczytów, artykułów 
i prac, 1928, Biblioteka Narodowa DŻS ID, https://
polona.pl/item/statut-towarzystwa-liga-ochrony-prz
yrody,NzAyNjA2MTQ/2/#info:metadata, 8 maja 2018 

B o t a n i k
wszechstronny

„A wycieczki z Profesorem, na które już długo naprzód 
wszyscyśmy się tak bardzo, tak serdecznie cieszyli! 
Wycieczki w Tatry, w Pieniny, w Góry Świętokrzyskie, 
po piaszczystych wydmach i podmokłych łąkach 
Mazowsza, do Puszczy Białowieskiej, nad rozległe 
jezioro Wigry… Ileż wtedy ciekawych rzeczy 
opowiadał nam Profesor, ile wiadomości o roślinach, 
o florze polskiej, o ochronie przyrody wsiąkło w nasze 
umysły na tych wycieczkach. I każdy się starał, żeby 
jak najwięcej się nauczyć, jak najwięcej skorzystać, 
żeby Profesor był zadowolony…”
Z. Radwańska-Paryska, Profesor Bolesław Hryniewiecki. Człowiek i uczony, 1963, 
„Wiadomości Botaniczne”, t. VII, z. 3–4.


