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PRO MEMORIA

120-lecie urodzin Marii Skalińskiej (27 XII 
1890 -  18 XII 1977), cytologa, genetyka, em
briologa roślin, cytotaksonoma, członka honoro
wego PTB, ur. w Warszawie, zm. w Krakowie, 
profesora UJ, długoletniego kierownika Katedry

(Zakładu) Anatomii i Cy
tologii Roślin Instytutu 
B otanicznego, autorki 
pionierskich prac doty
czących m.in. cytologii 
i cytogenetyki gatunków 
rodzaju Aquilegia  i ich 
mieszańców oraz ekspe
rymentalnie uzyskanych 

poliploidów; embriologii endemitu karpackiego 
Poa gran it i ca; organizatorki tzw. krakowskiej 
szkoły cytologii i embriologii roślin prowadzącej 
m.in. zespołowe badania nad kariologią roślin 
okrytonasiennych flory Polski (zob. Wiadom. 
Bot. 34(4) (1990): 53-54; 41(3/4) (1997): 90).

100-lecie urodzin Ireny Cabejszek(l X 1910 
-  12 IX 1972), fykologa, hydrobiologa, ur.

w Krakowie, zm. w War
szawie, profesora zatrud
nionego w Państwowym 
Zakładzie Higieny w War
szawie, kierownika Pra
cowni Higieny i Sanitarnej 
Ochrony Wód; autorki 
prac z zakresu fizjografii 
i systematyki glonów wy
stępujących m.in. w środ

kowym biegu Wisły; w naszym kraju była 
pionierem prac dotyczących wpływu pestycydów 
na w łaściw ości fizyczno-chem iczne w'ody 
i rozwój organizmów wodnych (zob. Wiadom. 
Bot. 41(3/4) (1997): 90).

90-lecie urodzin Stanisława Gilla (4 VIII 
1920-31  X 1986), farmaceuty, specjalisty w za
kresie farmakognozji, ur. w Horyńcu w dawnym 
woj. rzeszowskim, zm. w Gdańsku, profesora 
Akademii M edycznej w Gdańsku, kierow

nika Katedry i Zakładu 
Farm akognozji, autora 
ponad 90 publikacji; in
teresował się poszukiwa
niem w roślinach nowych 
źródeł związków' farma
kologicznie czynnych; 
wraz z zespołem współ
pracowników opracował
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metodykę szybkiej chrom atograficznej dia
gnostyki leków ziołowych z jednoczesnym  
wykrywaniem ich zanieczyszczeń, co znalazło 
zastosowanie praktyczne w pracowniach anali
tycznych.

10-lecie śmierci Mariana Czarnowskiego 
(19 XII 1933 -  8 X 2000) fizjologa roślin, 

ur. w Świnnej Porębie 
w dawnej gminie Wado
wice, zm. w Krakowie, 
profesora Polskiej Aka
demii Nauk, kierownika 
Zakładu Fizjologii Roślin 
im. F. Górskiego, autora 
ponad 140 publikacji do
tyczących m.in. środowi
skowych uwarunkowań 

fotosyntezy, metod pomiarowych produktyw
ności fotosyntetycznej, wpływu czynników 
antropogenicznych na destrukcję aparatu foto- 
syntetycznego, fizjologii zawiązywania i kieł
kowania turionów -  pąków przetrwałnikowych 
rośliny wodnej Spirodela polyrrhiza.

10-lecie śmierci Włodzimierza Pilipowicza 
(6 VI 1952 -  18 XII 2000), mgr. inż. leśnictwa,

ur. w Bochni, zm. 
w Krakow ie, pra
cow nika Z akładu  
(późniejszego Insty
tutu) Ochrony Przy
rody PAN w K ra
kowie, współautora 
artykułów na temat 
ochrony przyrody 
oraz ekspertyz i pla

nów ochrony obszarów chronionych w połu
dniowo-wschodniej Polsce; pracował również 
nad gromadzeniem dokumentacji obszarów chro
nionych, brał udział w badaniach zespołowych 
poświęconych roli obszarów chronionych w za
chowaniu różnorodności gatunkowej, ekosyste- 
mowej i krajobrazowej.
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