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PRO M EM O RIA

140-lecie urodzin Witolda Łaźniewskiego 
(24 V 1865 -  8 X 1938), właściciela ziemskie
go, botanika, ur. w Pieścidłach w dawnym woj. 
ciechanowskim, zm. w swoim majątku Musuły 
pod Grodziskiem Mazowieckim, studiował 
w wielu uniwersytetach, m.in. botanikę na Uni
wersytecie w Monachium, gdzie pod kierunkiem 
K. Goebla wykonał pracę doktorską dotyczącą 
ekologii roślin górskich, Beiträge zur Biologie 
der Alpenpflanzen (1896).

125-lecie urodzin Tadeusza Koźniewskiego 
(29 IV 1880 -  22 IX 1921). biochemika, fizjo
loga roślin, ur. w Kwiryłach na Kaukazie, zm. 
w Warszawie, asystenta katedry chemii lekarskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracował pod 
kierunkiem Leona Marchlewskiego, profesora 
chemii farmaceutycznej Uniwersytetu Warszaw
skiego, autora prac dotyczących m.in. morfologii 
roślin, mikrobiologii, chemii barwników, m.in. 
chlorofilu (wraz z L. Marchlewskim).

125-lecie urodzin Władysława Feliksa 
Kubika (22 V 1880 -  22 IV 1928), ogrodni
ka, botanika, ur., zm. we Lwowie, asystenta 
botaniki w Uniwersytecie Lwowskim, docenta 
ogrodnictwa w' Akademii Rolniczej w Dublanach 
oraz w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie, 
kierownika Zakładu Sadowniczego Ministerstwa 
Rolnictwa w Zaleszczykach, gdzie założył naj
większą w Polsce winnicę, autora prac dotyczą
cych morfologii roślin oraz licznych publikacji 
poświęconych zagadnieniom ogrodnictwa.

100-lecie urodzin Jadwigi Dyakowskiej
(1 II 1905 -  7 IX 1992), paleobotanika, histo

ryka botaniki, kynolo
ga, ur. w Zakopanem, 
zm. w Krakowie, pro
fesora UJ, kierownika 
Zakładu Paleobotaniki 
Instytutu Botaniki UJ, 
organizatora i długo

letniego kierownika Biblioteki Instytutu Bota
niki UJ (obecnie Biblioteka Instytutu Botaniki 
im. W. Szafera PAN i Instytutu Botaniki UJ), 
autorki m.in. pierwszego polskiego podręcznika 
palinologii (1959); dla upamiętnienia jej działal
ności utworzono (w 1994 r.) w' Uniwersytecie 
Jagiellońskim Muzeum Botaniczne i Pracownię 
Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej (w obrę
bie Ogrodu Botanicznego Instytutu Botaniki). 
Zob. Wiad. Bot. 38(1/2) (1994): 160-162; 
46(3/4) (2002): 65-66.

100-lecie urodzin Bronisława Jaronia 
(15 II 1905-  1942), botanika, pioniera polskiej 

archcobotaniki i pa
linologii, ur. w Gło
gowie k. Rzeszo
wa, zamordowanego 
w obozie koncentra
cyjnym w Oświęci
miu, asystenta Ogrodu 
Botanicznego UJ, 
gdzie pracował pod 
kierunkiem Włady
sława Szafera; zajmo
wał się badaniami flor
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plejstoceńskich m.in. z Żydowszczyzny k. Grod
na. był też autorem sławnych opracowań szcząt
ków roślinnych odnalezionych w prehistorycznej 
osadzie kultury łużyckiej w Biskupinie (1936, 
1938) oraz w wykopaliskach średniowiecznych 
w Gnieźnie (1939). Zob. Wiad. Bot. 36(3/4) 
(1992): 63.

100-Iecie urodzin, 20-Iecie śmierci Stani
sławy Pawłowskiej (22 VI 1905 -  20 IV 1985),

systematyka roślin, 
ur. w Tarnowie, zm. 
w Krakowie (nazwisko 
panieńskie -  Bulanda), 
żony i współpracow
nika klasyka botaniki 
polskiej, systematyka, 
fitogeografa i fito- 
socjologa Bogumiła 
P a w ł o w s k i e g o  
(1898-1971), asy- 
stentki-wolontariuszki 

W. Szafera w instytucie Botaniki UJ, później 
pracownika Instytutu Botaniki PAN; autorki 
ponad 20 publikacji, w tym opracowań wielu 
taksonów do Flory polskiej, m.in. rodzin Cras- 
sulaceae, Saxifragaceae, rozdziału „Charakte
rystyka statystyczna i elementy' flory polskiej” 
w Szacie roślinnej Polski (1959 i późniejsze 
wyd.), a także szeroko cytowanej pracy Ende
miczne gatunki roślin w Polsce i ich ochrona 
(1952). Zob. Wiad. Bot. 34(4)( 1990): 50-52; 
44( 1/2X2000): 81-86.

80-lecie urodzin Jana Zurzyckiego (10 II 
1925 -  27 VII 1984), fizjologa roślin, ur., zm. 
w Krakowie, profesora Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, kierownika Katedry (późniejszego 
Zakładu) Fizjologii Roślin, współorganizatora 
Instytutu Biologii Molekularnej UJ (nazwa

nego w 1985 r. IBM 
im. J. Zurzyckiego), 
wybitnego badacza 
procesu fotosyntezy, 
zwłaszcza ruchu chlo
roplastów w komór
kach, autora ok. 70

oryginalnych prac naukowych, a także książki 
Fotosynteza a problemy wyżywienia (1963) oraz 
współredaktora (wraz z M. Michniewiczem) 
uniwersyteckiego podręcznika Fizjologia roślin 
(1977, wyd. 2 -  1982). Zob. Wiad. Bot. 29(1) 
(1985): 3-4.

145-lecie śmierci Józefa Fiedorowicza 
(13 II 1777 -  12 II 1860), zakonnika Zgroma
dzenia Misjonarzy, florysty, ur. w Szakinowie na 
Żmudzi, zm. w Tłłukszcie w Kurlandii, autora nie 
opublikowanych notatek florystycznych z okolic 
Iłłukszty, cytowanych przez wielu botaników, 
m.in. Józefa Paczoskiego.

50-lecie śmierci Romana Kobendzy (15 11 
1886 — 24 XI 1955), dendrologa, florysty, fito- 
socjologa, ur. w Niechcicach w dawnym woj. 
piotrkowskim, zm. w Warszawie, asystenta 
i inspektora Ogrodu Botanicznego Uniwersy
tetu Warszawskiego zasłużonego dla rozwoju 
kolekcji roślinnych, profesora SGGW, autora 
m.in. prac: Stosunki fitosocjologiczne Puszczy 
Kampinoskiej (1930), Gołoborza i ich stosunek 
do lasów w Górach Świętokrzyskich (1939) oraz 
podręcznika Botanika leśna (1950).
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