
Józef Trzebiński pisał w swoim Dzienniku: 
„Wieczorem zagłębiałem się w tajniki budowy 
iglastych — brak planu w organizacji tych 
roślin, co tworzą tak poważne i ponure lasy, 
i systematyka zawiła, ale w zachowaniu 
i w pokroju tyle powagi, spokoju i melancholii. 
To nie hałaśliwa gromada okrytonasiennych, 
lecz jakieś zadziwienie i głębokie zastanowienie 
się nad niezgłębioną zagadką bytu. Melancholia 
podobna cechuje też i starsze grupy 
okrytonasiennych (lasy liściaste na Północy), 
choć już nie tak beznadziejna”, przed 1939, 
APAN, ZF, XXIV–255

Materiały warsztatowe do wileńskich wykładów Józefa Trzebińskiego, przed 1939, Materiały Józefa 
Trzebińskiego, APAN, 105 

Karta tytułowa publikacji Józefa Trzebińskiego, 
1937, Materiały Józefa Trzebińskiego, APAN, 105

Józef Trzebiński (1867–1941), nazywany 
ojcem polskiej fitopatologii, w 1912 r. 
zorganizował w Warszawie Stację 
Ochrony Roślin; w 1918 r. został 
kierownikiem Wydziału Ochrony Roślin 
w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego 
w Puławach; w roku akademickim 
1923/1924 objął stanowiska profesora 
zwyczajnego w Katedrze Systematyki 
Roślin oraz dyrektora Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie, które piastował do 
1937 r.; od 1928 r. kierował Oddziałem 
Mikologicznym Stacji Ochrony Roślin 
w Wilnie, 1908, Materiały Józefa 
Trzebińskiego, APAN, 105

Karta tytułowa pracy 
Józefa Trzebińskiego, 
1917, Biblioteka 
Narodowa, https://polona.
pl/item/jak-zbierac-
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Nadzieja Rojecka (1898–1986) w latach 1931–1939 pełniła obowiązki 
zastępcy asystenta, asystenta i starszego asystenta w Katedrze 
Systematyki Roślin USB w Wilnie, a w okresach letnich 1931–1935 
pracowała w charakterze praktykantki sezonowej w Stacji Ochrony Roślin 
w Wilnie; w 1949 r. została adiunktem w Wydziale Chorób i Szkodników 
Roślin Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego 
w Puławach; w okresie wileńskim opracowała następujące tematy: 
Asocjacje roślinne na trockim cmentarzu karaimskim i jego okolicach oraz 
Współżycie grzybów rozkładających budulec z niektórymi pleśniami, 1928, 
Materiały Ananiasza Rojeckiego, APAN, III–230, j. 72

Pierwsza i ostatnia karta listu Piotra Wiśniewskiego do Kazimierza Bassalika w sprawie m.in. nasion Lemny i Spirodeli; 
botanicy wymieniali między sobą torebki z nasionami roślin; pomocą służyły im wydawane przez poszczególne ogrody 
botaniczne katalogi nasion przeznaczonych do wymiany, 1935, Materiały Kazimierza Bassalika, APAN, III–75, j. 48

Sprawozdanie z działalności Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana 
Batorego na Zakręcie pod Wilnem w roku 1938/1939; w latach 1937–
1939 dyrektorem Ogrodu Botanicznego USB był Franciszek Ksawery 
Skupieński (1888–1962), badacz śluzowców, 1939, Materiały Szczepana 
Szczeniowskiego, APAN, III–256, j. 5 

Piotr Wiśniewski (1881–1971) zdobył gruntowne 
wykształcenie przyrodnicze na uniwersytetach — 
Warszawskim, Krakowskim, Lwowskim i w Odessie; 
studia botaniczne uzupełniał w Holandii 
i Niemczech, pracując m.in. w Zakładzie Botaniki 
Uniwersytetu w Heidelbergu pod kierunkiem 
wybitnego morfologa prof. Klebsa; w 1912 r. 
został adiunktem Stacji Ochrony Roślin przy 
Akademii Rolniczej w Dublanach; po otrzymaniu 
nominacji na profesora zwyczajnego SGGW 
w 1918 r. zorganizował w niej Zakład Botaniki 
Ogólnej; od 1920 r. był profesorem i kierownikiem 
Katedry Botaniki Uniwersytetu Stefana Batorego, 
a w latach 1920–1923 dyrektorem Ogrodu 
Botanicznego USB w Wilnie; w 1944 r. został 
profesorem UMCS w Lublinie; w swej pracy 
naukowej dał się poznać jako przedstawiciel mało 
w Polsce reprezentowanego kierunku morfologii 
eksperymentalnej; był członkiem honorowym 
Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 1961, APAN, 
ZF, XIV-4 

Fragment indeksu Nadziei Rojeckiej jako słuchaczki 
nadzwyczajnej z podpisami profesora Józefa 
Trzebińskiego i profesora Piotra Wiśniewskiego, 1925, 
Materiały Ananiasza Rojeckiego, APAN, III–230, j. 72 
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