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PR O  M E M O R IA

320-lecie urodzin Jakuba Teodora Kleina 
(15 VIII 1685 -  27 II 1759), przyrodnika, ur. 
w Królewcu, zm. w Gdańsku, sekretarza rady

miejskiej Gdańska, 
właściciela prywat
nego ogrodu botani
cznego oraz muzeum 
przyrodniczego w 
Gdańsku, autora 
prac z zakresu bota
niki (in.in. wyniki 
obserwacji dokony
wanych we własnym 
ogrodzie), zoologii, 
paleontologii, medy
cyny, mineralogii 
i górnictwa.

185-lecie urodzin Józefa Łagowskiego  
(1820-1872), lekarza, zbieracza roślin na Kau
kazie i Syberii, ur. w Slcpaniu pow. rówieński 
na Wołyniu, zm. w Irkucku; odbywając służbę 
wojskową przebywał na Kaukazie i w Turcji; 
zesłany na Syberię za udział w pow staniu 
1863 r., osiadł w Irkucku, gdzie zdobył roz
ległą praktykę lekarską. W zgrom adzonych 
przez niego zielnikach znalazły się nowe

taksony opisane przez innych autorów, m.in. 
rodzaj Lagovskia  wyróżniony przez R. Trau- 
tvcUera.

140-lecie urodzin Juliana Steinhausa 
(6 VII 1865 -  ok. 1919-1920), lekarza, popu
laryzatora wiedzy botanicznej, ur. w Warszawie, 
zm. w Brukseli; zgromadził kolekcję roślin 
zarodnikowych i grzybów; opublikował arty
kuły popularnonaukowe, głównie we „Wszech- 
świecie”.

175-lecie śmierci Jakuba Fryderyka Hoff
manna (16 IX 1758 -  17 X 1830), lekarza, 
przyrodnika, ur. w Ostródzie na Mazurach, 
zm. w Warszawie, profesora historii naturalnej 
Szkoły Lekarskiej w Warszawie oraz Królew
skiego Uniwersytetu Warszawskiego, założyciela 
Ogrodu Botanicznego (w 1811 r.) Akademii Le
karskiej, tłumacza na język polski podręczników 
botaniki K. L. Wiildenowa.

50-lecie śmierci Wacława Oltuszewskiego 
(17 X 1901 -  12 VII 1955). botanika, palino- 
loga, ur. w Węgrowie na Podlasiu, zm. w Po
znaniu. pracownika naukowego Uniwersytetu 
Poznańskiego, docenta WSR w Poznaniu, 
autora publikacji głównie z zakresu palinologii 
dotyczących m.in. historii lasów Pojezierza 
Suwalsko-Augustowskiego i Wielkopolski oraz. 
torfowisk Pomorza i okolic Łodzi.

25-lecie śmierci Tadeusza Dominika 
(7 XI 1909 -  7 XI 1980), mykologa, litopa- 
tologa, ur. we Włocławku, zm. w Szczecinie, 
pracownika naukowego m.in. U niwersytetu 
Poznańskiego, Uniwersytetu oraz WSR we 
W rocławiu, profesora WSR (AR) w Szcze
cinie, badacza mykoryzy, zw łaszcza drzew, 
autora systemu klasyfikacyjnego mykoryz ze 
szczególnym uwzględnieniem  cklom ikoryz 
(„mykoryz ektotroficznyeh”); ogłosił także 
popularny klucz do oznaczania hub (1957) 
oraz skrypty z zakresu patologii ogólnej ro
ślin i podstaw mykologii.
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