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MATERIAŁY  ZBIGNIEWA  JAROCHOWSKIEGO  

( 1886-1959)  

(71) 

 

 Zbigniew Jarochowski urodził się 28 czerwca 1886 r. Studiował przez 2 lata na Studium Rolniczym w 

Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1910 r. ukończył Hochschule fȕr Bodenkultur w Wiedniu. Następnie w latach 

1910-1912 studiował na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Wiedniu. W 1912 r. uzyskał stopień doktora 

medycyny i został pierwszym asystentem na Katedrze Biologii na uniwersytecie w Wiedniu u profesora 

Winklera a następnie u profesora Tschermaka. W 1918 r. powrócił do Polski i służył ochotniczo w Wojsku 

Polskim. Po zwolnieniu z wojska pracował w gospodarstwie rolnym jako administrator. Po zakończeniu drugiej 

wojny światowej gospodarował w poniemieckim gospodarstwie sadowniczym w okolicach Zielonej Góry. Po 

opuszczeniu Zielonej Góry osiadł w Poznaniu gdzie był dyrektorem Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Działał w 

Związku Działkowców. Opublikował liczne artykuły dotyczące sadownictwa szczególnie uprawy brzoskwiń i 

moreli m. in. w „Poradniku Gospodarskim”         

 Ożenił się z Lucyną Jarochowską. Miał syna Kazimierza. Zmarł 26 stycznia 1959 r. w Poznaniu. 

 Materiały Zbigniewa Jarochowskiego wpłynęły do PAN Archiwum w Warszawie jako zakup od Lucyny 

Jarochowskiej - żony twórcy spuścizny w 1965 r. (numer w księdze nabytków 612). Marek Ciara w 2020 r. 

uporządkował materiały archiwalne i opracował inwentarz. Objętość zespołu to 0,06 m. b. Materiały spuścizny 

uporządkowano zgodnie z Wytycznymi opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych. Spuścizna zawiera 

materiały z lat 1951 i niedatowane.           

 W jednostce 1 znajduje się niepublikowana praca Morela drzewo i owoc. Podręcznik dla sadowników i 

miłośników sadownictwa napisał dr Zbigniew Jarochowski. W drugiej jednostce znajdują się pochodzące z 

1951 r. i niedatowane artykuły dotyczące sadownictwa, szczególnie uprawy brzoskwiń i moreli. W trzeciej 

jednostce są rysunki drzew, liści i owoców różnych odmian brzoskwiń i moreli. W czwartej jednostce znajduje 

się artykuł wspomnieniowy o Zbigniewie Jarochowskim autorstwa Romana Olędzkiego.    

 W PAN Archiwum w Warszawie spuściźnie nadano sygnaturę 71. W wyszukiwarce 

www.szukajwarchiwach.pl zespół ma numer 302/ 531 /0. Inwentarz liczy 4 jednostki i 1 aneks.    
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