
Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799–1882) 
w 1836 r. został mianowany wykładowcą 
botaniki, zoologii, mineralogii, fizyki oraz 
ogrodnictwa w Instytucie Agronomicznym 
w Marymoncie; już od 1823 r. w czasie 
licznych wycieczek po kraju zbierał rośliny 
dla Ogrodu Botanicznego w Warszawie 
oraz do zielnika, w którym zgromadził 
łącznie do 1830 r. — 1151 gatunków roślin; 
był członkiem przybranym Towarzystwa 
Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 
b.d., APAN, ZF, IV–21  

Tytus Chałubiński (1820–1889), z wyboru lekarz, z zamiłowania botanik, 
badacz tatrzańskich mchów, na podstawie rozprawy z botaniki w 1843 r. 
uzyskał stopień kandydata filozofii Uniwersytetu w Dorpacie; pracował nad 
przekładami dzieł botanicznych, m.in. przetłumaczył i wydał podręcznik 
Adriana de Jussieu Wykład początków botaniki (1849); dużą jego zasługą 
było tworzenie na potrzeby tego dzieła polskich terminów, z których 
wiele przyjęło się i używane są do dziś, np. pylnik, bielmo, łagiewka, b.d., 
Materiały Tytusa Chałubińskiego, APAN, 63, j. 8

Ferdynand Karo (1845–1927) jako praktykant aptekarski z pasją 
zapoznawał się z florą okolic Warszawy, a następnie Częstochowy, 
kompletując zielniki i publikując rezultaty swoich wycieczek; podczas 
studiów w Szkole Głównej Warszawskiej zawarł przyjaźń z Józefem 
Rostafińskim, z którym odbył niejedną wycieczkę botaniczną; 
w 1887 r. został przeniesiony w charakterze aptekarza wojskowego 
do Irkucka, a potem wyjechał do Nerczyńska i Błagowieszczeńska; 
na Syberii spędził kilkanaście lat, zbierając okazy roślin, których 
część wysyłał do znajomych uczonych w Pradze, Wiedniu i Peszcie; 
był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 
1907, Materiały Ferdynanda Karo, APAN, 28

Brama główna Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa 
Wiejskiego w Puławach, przed 1939, Biblioteka Narodowa, DŻS 
XII 8b/p.13/44, https://polona.pl/item/pulawy-brama-instytutu-n-g-
w,NzI2NzIwMTY/0/#info:metadata, 20 kwietnia 2018 

List Mariana Raciborskiego do Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego w sprawie możliwości 
wglądu do zielnika Franciszka Błońskiego, który wraz 
z biblioteką botaniczną przeszedł w drodze zakupu na 
własność TNW w 1912 r., 1913, Materiały Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego, APAN, I–2, j. 52 

List Kazimierza Piecha do Kazimierza 
Bassalika w sprawie odnalezionego 
zielnika porostów z Jawy, zebranych 
przez prof. Mariana Raciborskiego, 1935, 
Materiały Kazimierza Bassalika, APAN, 
III–75, j. 37

Emil Godlewski senior (1847–1930), pionier 
polskiej fizjologii roślin, profesor Uniwersytetu 
Lwowskiego, Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Dublanach, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
twórca szkoły naukowej, w której kształcił 
młodych uczonych, m.in. Helenę i Seweryna 
Krzemieniewskich; zapisał się w nauce jako 
autor oryginalnych metod i twórca specjalnej 
aparatury badawczej; skonstruował przyrząd 
do badań oddychania roślin, który nazwano 
„aparatem Godlewskiego”; był członkiem 
honorowym Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego, b.d., APAN, ZF, IV–222 

Józef Rostafiński (1850–1928) w 1878 r. objął obowiązki kierownika Katedry 
Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektora Ogrodu Botanicznego 
UJ w Krakowie; był znawcą śluzowców, glonów, florystą, najwybitniejszym 
polskim historykiem botaniki, twórcą polskiego słownictwa botanicznego 
roślin wyższych, autorem klucza Przewodnik do oznaczania roślin (I wyd. 
1900), członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Botanicznego, b.d., 
APAN, ZF, X–99

Marian Raciborski (1863–1917) był profesorem 
Akademii Rolniczej w Dublanach, Uniwersytetu 
Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego; uznanie 
w kraju i za granicą przyniosły mu podjęte w 1888 r. 
badania paleobotaniczne; w latach 1896–1900 
przebywał z polecenia prof. K. Goebla z Uniwersytetu 
w Monachium na Jawie, gdzie opracował paprocie 
Jawy Zachodniej, zajmował się roślinnością lasu 
podrównikowego, prowadził obserwacje storczyków 
i zgromadził ogromny zbiór roślin; był inicjatorem 
wydawnictwa „Flora Polski”; w latach 1909–1912 był 
organizatorem i dyrektorem Instytutu Biologiczno- 
-Botanicznego Uniwersytetu Lwowskiego; w 1912 r. 
objął stanowisko dyrektora Instytutu i Ogrodu 
Botanicznego UJ, b.d., APAN, ZF, XVIII–39

Galium karoi – roślinę ten zebrał i opisał Ferdynand Karo w 1865 r., 
Materiały Ferdynanda Karo, APAN, 28

Autograf listu Emila Godlewskiego do Kazimierza 
Bassalika na papierze z nagłówkiem Działu 
Rolniczego Państwowego Instytutu Naukowego 
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach; w latach 
1920–1928 Emil Godlewski był kierownikiem tej 
placówki, 1923, Materiały Kazimierza Bassalika, 
APAN, III–75, j. 48
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