
                     

Dezydery Szymkiewicz (1885–1948) w latach 
1925–1939 kierował Katedrą Botaniki Ogólnej 
i Fizjologii Roślin Politechniki Lwowskiej; 
założył pierwsze w Polsce stacje ekologiczne: 
w Dublanach (1927) i w Czemernem koło 
Sarn (1929); po 2. wojnie zorganizował 
Wydział Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
był autorem wielu prac z zakresu ekologii 
i geografii roślin, b.d., APAN, ZF, IV–30

Pierwsza karta rękopisu podręcznika akademickiego Botanika autorstwa 
Dezyderego Szymkiewicza; wydanie tej książki było bezprecedensowym 
wydarzeniem we współczesnej polskiej botanice; Władysław Szafer 
pisał: „Dzieło to samo jedno starczyłoby za tytuł do zasługi sięgającej 
ponad zwyczajną miarę, jaką przykładamy do dzieł ludzi uznanych za 
budowniczych nauki polskiej”, 1927, Materiały Dezyderego Szymkiewicza, 
APAN, III–58, j. 1

Autograf listu Stanisława Kulczyńskiego do geologa prof. Jana Samsonowicza w sprawie otrzymanych szczątków kopalnych 
roślin znalezionych w Białowieży i Berezie Kartuskiej; Stanisław Kulczyński był wybitnym specjalistą paleobotanikiem, 1932, 
Materiały Jana Samsonowicza, APAN, III–94, j. 144

Pismo na blankiecie Zakładu Doświadczalnego 
Uprawy Torfowisk pod Sarnami na Wołyniu 
do prof. Kazimierza Bassalika w Warszawie 
w związku z wysyłką próbki torfu; istniejący od 
1924 r. Zakład był w okresie międzywojennym 
największą w Polsce placówką naukowo-badawczą 
w zakresie torfowisk, łąk i pastwisk; na terenie 
Zakładu prowadzono pod kierunkiem Dezyderego 
Szymkiewicza terenowe badania ekologiczne; 
z kolei zespół kierowany przez Stanisława 
Kulczyńskiego przeprowadził tu w 1929 r. badania 
botaniczne i analizy pyłkowe torfów, [1929, 1939], 
Materiały Kazimierza Bassalika, APAN, III–75, j. 7

Akademia Rolnicza w Dublanach (8 km od Lwowa), w 1919 r. włączona do Politechniki Lwowskiej wraz z Wyższą Szkołą Lasową we Lwowie jako Wydział Rolniczo-Leśny Politechniki Lwowskiej; szkoła dysponowała 
rozwiniętą infrastrukturą, był tu m.in. ogród botaniczny, stacje i duże pola doświadczalne; wykładali tu m.in. Dezydery Szymkiewicz, Helena i Seweryn Krzemieniewscy, przed 1939, APAN, ZF, XXIV–266  

List Piotra Kontnego do Kazimierza Bassalika w sprawie publikacji  
w czasopiśmie „Acta Societatis Botanicorum”, 1937, Materiały Kazimierza 
Bassalika, APAN, III–75, j. 37  

Stanisław Leon Kulczyński (1895–1975), w latach 
1924–1939 kierownik Katedry Systematyki 
i Morfologii Roślin na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie, także dziekan Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego UJK (1934–
1936) oraz rektor UJK (1936–1938); w latach 
30. prowadził pionierskie badania torfowisk 
Polesia, mające poprzedzić meliorację 
i eksploatację tych ziem przez II RP; ich 
wynikiem była dwutomowa praca Torfowiska 
Polesia, należąca do najwybitniejszych dokonań 
z dziedziny torfoznawstwa w skali światowej; 
jako matematyk samouk wprowadził elementy 
statystyki i topologii do badań nad zbiorowiskami 
i morfologią roślin; po wojnie organizator życia 
naukowego i pierwszy rektor połączonych 
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 
poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm 
Ustawodawczy oraz na Sejm I–V kadencji, 
zastępca przewodniczącego Rady Państwa  
(1956–1969), b.d., APAN, ZF, XIV–26
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