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PRO MEMORIA

•  490 ok. rocznica urodzin Szymona z Łowicza 
(ok. 1512 -? ) , lekarza, nr. w Garhowie k. Łowicza, 
wykładowcy na Wydziale Filozoficznym Akademii 
Krakowskiej, doktora Uniwersytetu w Padwie, autora 
prac medycznych oraz wydawcy pierwszej polskiej 
drukowanej książki o roślinach, Aemiliusa Macera 
De herbarum virtutibus ( 1532, 1537). do której dodał 
polskie nazwy roślin.
•  200 rocznica urodzin Stanisława Batysa Gór
skiego (6 V 1802-3 IV 1864). botanika, entomologa, 
farmaceuty, ur. w Dworce k. Kobrynia. zm. w mająt
ku Polesie, asystenta oraz dyrektora wileńskiego
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zyka, ur. w Dobrzykowie w dawnym woj. płockim, 
zm. w Warszawie, nauczyciela matematyki, fizyki i 
filozofii w Collegium Nobilium w Warszawie, autora 
pierwszych polskich prac (m.in. Gatunki powietrza 
odmiennego od tego w którym  żyjemy [...], 1783) 
omawiających proces odżywiania gazowego roślin 
(odkryty w 1779 r.), nazwany później fotosyntezą.
• 125 rocznica śmierci Józefa Kalasantego Jaku
bowskiego (4 VII 1788-24 IV 1877), botanika ama
tora, ur. w Kaczanowie, zm. we Wrześni, nauczyciela 
gimnazjalnego w Poznaniu, autora pracy Historia na
turalna o najważniejszych krajowych jadowitych ro
ślinach, bedłkach i grzybach (1835).
•  120 rocznica śmierci Ignacego Napoleona Rafała 
Czerwiakowskiego (28 VII 1808-5 IV 1882), bota

nika, ur.. zm. w Kra
kowie, profesora, re
ktora Uniwersytetu Ja
giellońskiego, dyre
ktora Ogrodu Botani
cznego, wiceprezesa 
AU, autora m.in. pod
ręczników uniwersy
teckich: Botaniki a j o- 
góln[a] (z. 1-2, 1841), 
[Botanika szczegóło
wa] (cz. 1-6, 1849- 
1863) oraz pierwszego

obszernego opracowania historii Ogrodu Botaniczne
go UJ: Rys historyczno-statystyczny ogrodu botanicz
nego krakowskiego [...] (1864); przewodniczącego 
Komisji Fizjograficznej AU, autora pionierskiego 
programu badań szaty roślinnej ziem polskich (1867).
•  120 rocznica śmierci Władysława Lubomirskie
go (1824-24 II 1882), przyrodnika amatora, mecena
sa nauki, ur. w Stanisławowie w dawnej gub. mohyle- 
wskiej, zm. w Warszawie, właściciela ziemskiego, kole
kcjonera muszli, zbiorów zielnikowych, założyciela 
prywatnego ogrodu o charakterze botanicznym, sponso
ra m.in. badań Benedykta Dybowskiego na Syberii.

•  120 rocznica śmierci 
Władysława Skłodow
skiego (1832-4 V 
1902), przyrodnika, 
ur., zm. w Warszawie, 
ojca Marii Skłodow- 
skiej-Curie, nauczy
ciela nauk ścisłych w 
szkołach warszaw
skich, autora popular
nych artykułów z za
kresu nauk przyrodni
czych m.in. z botaniki.

Ogrodu Botanicznego, 
profesora botaniki i 
farmacji Akademii Mc- 
dyko-Chirurgicznej w 
Wilnie, jednego z pier
wszych badaczy flory 
Puszczy Białowieskiej, 
autora m.in. pracy O 
roślinach żubrom upo
dobanych [...] (1829).

• 200 rocznica urodzin Stanisława Dembosza 
(1802-16 XI 1868), lekarza, ur. w Krakowie, zm. w 
Chrzanowie, doktora medycyny Uniwersytetu Kra
kowskiego, autora Bory roślin leczniczych okolic 
Krakowa Tentamen florae territorii Cracoviensis 
(18411, która byta jego rozprawa doktorską.
• 195 rocznica urodzin 130 rocznica śmierci Win
centego Pola (20 IV 1807-2 XII 1872), poety, geo

grafa, przyrodnika, ur. 
w Lublinie, zm. w Kra
kowie. lektora języka 
niemieckiego w Uni
wersytecie Wileńskim, 
profesora geografii w 
Uniwersytecie Jagiel
lońskim, autora m.in. 
prac: Rzut oka na pół
nocne stoki Karpat i 
przyległe im krainy 
(1851), Północny 
wschód Europy pod

względem natury (1851), Historyczny obszar Polski 
(1869), w których wyróżnił krainy geobotaniczne na 
ziemiach polskich, ukazywał syntetyczny obraz flory 
i fauny na tle środowiska, zwracał uwagę na odręb
ność i jedność geoetnograficzną historycznego obsza
ru Polski; a także prac popularnych np. Obrazy z Ży
cia i natury (t 1-2, 1869-1870) i sławnych w XIX w. 
utworów poetyckich, jak Pieśń o ziemi naszej (1843), 
w których popularyzował wiedzę przyrodniczą.
• 120 rocznica urodzin Bolesława Namysłowskie
go (7 VI 1882-13 VIII 1929), botanika, mikologa, 
ur. w Zagórzu k. Sanoka, zm. w Krakowie, profesora 
botaniki na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersyte
tu Poznańskiego, autora prac z zakresu mikologii, 
fitopatologii, fykologii, odkrywcy nowego tropikal
nego gatunku grzyba Wawelia regia zawleczonego 
do krakowskiego Ogrodu Botanicznego.
• 200 rocznica śmierci Józefa Hermana Osińskie
go (4 III 1738-13 U l 1802). pijara, przyrodnika, fi
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•  75 rocznica śmierci Haliny Kowalskiej-Ryppo-
wej (1 VI 1899-19 III 1927). fykologa, ur. wc wsi 
Kidor w dawnym pow. koneckim, pracownika Zakła
du Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu War
szawskiego. badaczki m.in. flory glonów jeziorek lor- 
foweowych w okolicach jcz. Wigry, autorki pracy 
Merismopedia (Pseudoholopedia) gigas nov. subgen. 
nov. sp. (1925).

•  60 rocznica śmierci Karola Karpowicza ( 1 II 
1869-1942). przyrodnika, ur. w Czombrowic na Bia
łorusi, zm. na zesłaniu w Rosji, badacza Hory i enlo- 
mofauny Mińszczyzny i Grodzieńszczyzny, autora 
prac florystycznych m.in. Przyczynek do znajomości 
flory powiatu Nowogródzkiego (1930).

•  30 rocznica śmierci Marii Berner (22 VIII 
1908-11 II 1972). farmaceutki, ur. w Brzesku k. Kra
kowa, zm. w Krakowie, doktora farmacji Uniwersyte
tu Warszawskiego, pracowała w aptekach Lublińca, 
Warszawy i Krynicy, autorka artykułów z zakresu 
zielarstwa i uprawy roślin leczniczych.
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