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Polskie Towarzystwo Botaniczne kierując się szlachetnymi ideami, nagradza osoby, których wkład 
w rozwój nauk botanicznych w Polsce jest istotny. Wyróżnienia są wręczane w trakcie ceremo-

nii otwarcia kolejnych Zjazdów, tj. uroczystości, która skupia zawsze największą rzeszę botaników 
różnych specjalności. Sprzyja to wspólnemu celebrowaniu zasług laureatów oraz ich poznawaniu.

U progu stulecia swojego istnienia Towarzystwo nadaje 3 rodzaje medali oraz nagradza wyróż-
nieniami młodych, wybitnych naukowców. Medale są przyznawane w oparciu o wnioski składane 
do Komisji lub Kapituł wyróżnień, które funkcjonują zgodnie z wewnętrznym regulaminem i są 
wybierane w sposób demokratyczny.

3.1. Medal im. Prof. Władysława Szafera

Medal im. Profesora Władysława Szafera (Ryc. 3.1) ustanowiony w 1980 roku jest przyznawany 
od 1989 r. autorom prac z zakresu botaniki, odznaczających się wybitną wartością naukową. 
Nagradzane są indywidualne osoby za całokształt dorobku naukowego, jak również indywidualne 
osoby lub zespoły za prace z zakresu szeroko pojętych nauk botanicznych odznaczające się wybitną 
wartością naukową, opublikowane w okresie pomiędzy kolejnymi zjazdami Towarzystwa.

Laureaci Medalu im. Prof. Władysława Szafera

1. prof. dr hab. Alicja Borowska Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. 
Grzyby Dematiaceae philoconidiae (Mycota) tom XVI (1989)

2. prof. dr hab. Janusz B. Faliński za książkę Vegetation dynamics in temperate lowland 
primeval forests (1989)

3. prof. dr hab. Jan Kornaś i prof. dr hab. Anna Medwecka-Kornaś za książkę Geografia 
roślin (1989)

4. prof. dr hab. Stanisław Lisowski za wyróżniającą się pracę z zakresu botaniki Composite, 
tribus Inuleae (flors d’Afrique Centrale, Spermatophytes) 1989). Jardin Botanique National 
de Belgique (1992)

Ryc. 3.1. Awers i rewers Medalu im. Prof. Władysława Szafera (fot. Jan Marcinkiewicz)
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5. prof. dr hab. Maria Ławrynowicz Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych 
Grzyby (Mycota) Tom XVIII Workowce (Ascomycetes), jeleniakowe (Elaphomycetales), 
truflowe (Tuberales) Conservation of fungi and other cryptogams in Europe 1991 (1992)

6. prof. dr hab. Krystyna Falińska za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki (1995)
7. prof. dr hab. Tomasz Majewski za wydanie książki pt. The Laboulbeniales of Poland (1995)
8. prof. dr hab. Alicja Szweykowska i prof. dr hab. Jerzy Szweykowski za Słownik botaniczny 

(1995)
9. prof. dr hab. Kazimierz Browicz za dzieło Chorology of trees and shrubs in south-west 

Asia and adjacent regions (1998)
10. prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz za Plant structure: function and development. A treatise 

on anatomy and vegetative development, with special reference to woody plants (1998)
11. dr hab. Dariusz Szlachetko za książkę Storczyki. Flora Polski (1998)
12. prof. dr hab. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa za dzieło Lake Gościąż, central Poland. 

Monographic study (2001)
13. prof. dr hab. Adam Zając i prof. dr hab. Maria Zając za Atlas rozmieszczenia roślin naczy-

niowych w Polsce (2004)
14. prof. dr hab. Zbigniew Mirek za dwutomowe dzieło Flora Polski Atlas roślin chronionych 

(2007)
15. prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirkowa za dwutomowe dzieło Flora Polski Atlas roślin chro-

nionych (2007)
16. prof. dr hab. Leon Stuchlik za dwutomowe dzieło Atlas of pollen and spore of Polish 

Neogene (2007)
17. prof. dr hab. Maciej Zenkteler za całokształt osiągnięć w zakresie doświadczalnej embrio-

logii roślin w kulturach in vitro, będących pionierskimi pracami w skali światowej bio-
technologii roślin (2007)

18. prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska za dorobek naukowy w zakresie aerobiologii 
(2010)

19. prof. dr hab. Leokadia Witkowska-Żuk za dzieło Flora Polski Atlas roślinności lasów (2010)
20. prof. dr hab. Romuald Olaczek za Skarby przyrody i krajobrazu Polski (2010)
21. prof. dr hab. Karol Latowski za całokształt dorobku oraz dzieło Flora Chersonia (2010)
22. prof. dr hab. Jan Kopcewicz za podręcznik Podstawy biologii roślin (2013)
23. prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz za dzieło Geobotaniczne rozpoznanie tendencji 

rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski (2013)
24. prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek za redakcję książki anglojęzycznej Mechanical inte-

gration of plant cells and plants (2013)
25. prof. dr hab. Adam Woźny w uznaniu całokształtu dorobku naukowego (2016)
26. prof. dr hab. Jan J. Rybczyński w uznaniu całokształtu dorobku naukowego (2016)
27. zespół naukowy: dr hab. Arkadiusz Nowak, dr hab. Sylwia Nowak i dr hab. Marcin Nobis 

w uznaniu całokształtu dorobku naukowego, w szczególności za wkład w rozwój badań 
geobotanicznych w Tadżykistanie (2016)

28. prof. dr hab. Małgorzata Latałowa w uznaniu całokształtu dorobku naukowego (2019)
29. prof. dr hab. Anna Mikuła za odkrycie procesu somatycznej embriogenezy u roślin z kladu 

Monilophyta na przykładzie paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb. (2019)

3.2. Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego

Medal im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego jest przyznawany od 1995 roku (Ryc. 3.2). Medalem 
wyróżniane są osoby fizyczne, stowarzyszenia społeczne i instytucje publiczne za szczególne zasługi 
w upowszechnianiu wiedzy botanicznej i ochrony przyrody, wyróżniające się nowoczesną treścią, 



44 3. Medale i nagrody Polskiego Towarzystwa Botanicznego

oryginalną formą bądź skutecznością, w dowolnych kręgach społeczeństwa. Wyróżniane mogą być 
pojedyncze dzieła i efekty działania lub całokształt działalności w określonej dziedzinie upowszech-
niania wiedzy botanicznej.

Laureaci Medalu im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego

1. dr Urszula Bielczyk za organizację wystawy Porosty (1995)
2. prof. dr hab. Zbigniew Butowski za organizację Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego (1995)
3. dr hab. Roman Dębski za działanie w zakresie popularyzacji przyrody i za film Rośliny 

owadożerne (1995)
4. dr hab. Janusz Hereźniak za fotografie roślin (1995)
5. prof. dr hab. Zbigniew Podbielkowski za całokształt pracy nad upowszechnianiem wiedzy 

botanicznej (1995)
6. dr Zofia Radwańska-Paryska za popularyzację przyrody Tatr (1995)
7. prof. Alina Skirgiełło za upowszechnianie wiedzy o grzybach (1995)
8. prof. dr hab. Zofia Starck za współorganizowanie ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej 

(1995)
9. prof. dr hab. Romuald Olaczek za ochronę piękna i wartości przyrody (1998)

10. prof. dr hab. Hanna Piotrowska za upowszechnianie wiedzy o szacie roślinnej polskiego 
Wybrzeża i utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim ośrodka botanicznego (1998)

11. prof. dr hab. Krzysztof Rostański za upowszechnianie wiedzy o szacie roślinnej Śląska 
i kształtowanie pozytywnego stosunku jego mieszkańców do przyrody (1998)

12. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski za wprowadzenie elementów ekologicznych i paleobota-
nicznych do studiów nad pradziejami ziem ojczystych, zwłaszcza lednickich (1998)

13. Jan i Bożena Walencikowie za film i album Tętno pierwotnej puszczy (1998)
14. prof. dr hab. Władysław Wojewoda za upowszechnianie wiedzy o grzybach i działanie 

na rzecz ich ochrony (1998)
15. Rodzina Państwa Falińskich z Białowieży: prof. dr hab. Krystyna Falińska, prof. dr hab. 

Janusz Bogdan Faliński, Jarosław J. Faliński za upowszechnianie celnym słowem, mapą 
i obszarem wiedzy o szacie roślinnej, w szczególności o naukowej wartości i pięknie 
Puszczy Białowieskiej (2001)

16. prof. dr hab. Aleksander Łukasiewicz za wkład w rozwój ogrodów botanicznych w Polsce 
i uczynienie z Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu wzorowej placówki krzewienia 
wiedzy o roślinach i ogrodach (2001)

Ryc. 3.2. Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego 
(fot. Jan Marcinkiewicz)
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17. prof. dr hab. Jadwiga Siemińska za popularyzowanie wiedzy o glonach oraz stworzenie 
ogólnodostępnej kartoteki i bibliografii glonów Polski (2001)

18. dr Andrzej Noryśkiewicz za popularyzację wiedzy botanicznej wśród młodzieży (2004)
19. mgr Kaj Romeyko-Hurko za aktywną działalność na polu ochrony polskiej przyrody (2004)
20. dr Hanna Werblan-Jakubiec za szczególne osiągnięcia edukacyjne i popularyzacyjne 

z zakresu wiedzy botanicznej w formie wydawnictw książkowych, audycji radiowych 
i telewizyjnych oraz programów dydaktycznych Ogrodu Botanicznego UW (2004)

21. prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy 
botanicznej (2004)

22. prof. dr hab. Maria Ławrynowicz w uznaniu ogromnych zasług w dziedzinie popularyzacji 
wiedzy przyrodniczej w kraju i na forum międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnie-
niem dziedziny mykologii (2007)

23. prof. dr hab. Krzysztof Jędrzejko za silne zaangażowanie w popularyzację wiedzy bota-
nicznej szczególnie z obszaru botaniki stosowanej oraz nasycenie jej poezją (2007)

24. dr hab. Marek Kucharczyk za osiągnięcia edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu wiedzy 
botanicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku fotograficznego, dokumentującego 
piękno przyrody ojczystej (2007)

25. dr Bożenna Maciejewska za wysoce skuteczne i różnorodne formy upowszechniania wiedzy 
przyrodniczej wśród młodzieży i nauczycieli, we współpracy z uczelniami i instytucjami 
naukowymi (2007)

26. dr Hanna Wójciak za opracowanie Porosty, mszaki i paprotniki z serii „Flora Polski” oraz 
upowszechnianie wiedzy botanicznej i propagowanie ochrony przyrody w regionie lubel-
skim (2007)

27. prof. dr hab. Anna Bujakiewicz w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie popularyzacji 
wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem mykologii (2010)

28. prof. dr hab. Krystyna Czyżewska za oddaną pracę edukacyjną i popularyzatorską na rzecz 
wspólnego dobra (2010)

29. prof. dr hab. Józef Kurowski za upowszechnienie wiedzy botanicznej, edukacji ekologicznej 
oraz aktywności naukowej dotyczącej badań flory i roślinności Polski (2010)

30. prof. dr hab. Jerzy Piórecki za upowszechnienie wiedzy botanicznej (2010)
31. prof. dr hab. Jerzy Puchalski za wkład w rozwój Ogrodu Botanicznego – Centrum Zacho-

wania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie (2010)
32. dr Małgorzata Falencka-Jabłońska za działalność w zakresie utworzenia i rozwijania idei 

Olimpiady Ekologicznej (2013)
33. mgr Piotr Grzegorzek za ogromne zaangażowanie w propagowaniu wiedzy o szacie roślin-

nej Chrzanowskiej Małej Ojczyzny (2013)
34. prof. dr hab. Stanisław Kłosowski za propagowanie piękna i walorów szaty roślinnej wód 

i bagien (2013)
35. dr hab. Jerzy Tumiłowicz za wybitne zaangażowanie w propagowaniu wiedzy dendrolo-

gicznej i wkład w tworzenie arboretów w Polsce (2013)
36. dr Ewa Krasicka-Korczyńska w uznaniu działalności na rzecz upowszechniania wiedzy 

botanicznej w szczególności w zakresie ochrony wartości polskiej przyrody (2016)
37. prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz w uznaniu znaczącego wkładu w upowszechnia-

niu wiedzy z zakresu fenologii kwitnienia roślin alergogennych oraz zagrożeń wynikających 
z obecności ziaren pyłku tych roślin w powietrzu (2016)

38. prof. dr hab. Jan T. Siciński za wyróżniającą się aktywność w zakresie upowszechniania wie-
dzy botanicznej oraz działalność naukową w czasie 50-letniej przynależności do PTB (2016)

39. prof. dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska za autorstwo i współautorstwo podręczników, 
słowników, encyklopedii, multimediów oraz książek popularno-naukowych dotyczących 
szaty roślinnej Polski (2016)
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40. dr hab. Halina Galera za wyróżniający się wkład w upowszechnianie wiedzy botanicznej 
w społeczeństwie oraz działalność ilustratorską (2019)

41. prof. dr hab. Ludwik Frey za znaczący wkład w upowszechnianie wiedzy o przyrodzie 
Pienin oraz działalność naukową i redakcyjną (2019)

Instytucje

1. Muzeum im. K. Kluka w Ciechanowcu za utrwalanie dokonań Krzysztofa Kluka i powo-
łanie ogrodu botanicznego przy Muzeum w Ciechanowcu (1995)

2. Zarząd Główny Wydawnictwa Liga Ochrony Przyrody (LOP) za serię Przyroda polska (1995)
3. Lubuski Klub Przyrodników za zorganizowanie ruchu na rzecz poznania i ochrony przyrody 

w regionie (1998)
4. Ojcowski Park Narodowy za zorganizowaną edukację i rozwój naukowych podstaw czynnej 

ochrony przyrody (1998)
5. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku za publikację serii monografii Nasze drzewa leśne 

oraz utrzymanie Arboretum Kórnickiego jako kolekcji popularyzującej różnorodność, 
piękno i pożytek roślin drzewiastych (2001)

6. Miejski Ogród Botaniczny w Łodzi za systematycznie prowadzoną działalność wystawien-
niczą i szkoleniową, skupiającą w Ogrodzie młodzież i dorosłych, rozbudzającą powszechne 
zainteresowanie światem roślin (2001)

7. Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym za upowszechnienie wiedzy botanicznej 
(2004)

8. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za wyjątkowy wkład w popu-
laryzację botaniki jako części kultury narodowej (2013)

9. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego za wieloletnią i bogatą działalność w zakre-
sie prowadzenia prac naukowych i edukacji botanicznej w społeczeństwie (2016)

10. Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie za wieloletnią i bogatą 
działalność w zakresie prowadzenia prac naukowych i edukacji dendrologicznej (2019)

11. Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego za długoletnią aktywność 
na rzecz integracji środowiska botaników oraz działalność naukową i wydawniczą (2019)

Ryc. 3.3. Laureaci Medalu im. Prof. B. Hryniewieckiego wyróżnieni podczas 58. Zjazdu PTB w Krakowie; od lewej: 
Piotr Banaszczak, Bogdan Jaroszewicz, Halina Galera, Ludwik Frey (fot. Danuta Węgiel)
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3.3. Medal im. Prof. Zygmunta Czubińskiego

Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego (Ryc. 3.4) jest przyznawany od 2001 roku autorom 
indywidualnym lub zespołom autorów wybitnych prac naukowych, mających charakter regional-
nych monografii geobotanicznych. Wyróżnia się monografie, monotematyczne cykle publikacji, 
atlasy i mapy geobotaniczne wyrażające w sposób syntetyczny wiedzę o szacie roślinnej, florze lub 
roślinności dowolnego regionu w Polsce lub całej Polski.

Laureaci Medalu im. Prof. Zygmunta Czubińskiego

1. zespół w składzie: prof. Władysław Matuszkiewicz, prof. Janusz B. Faliński, prof. Andrzej 
S. Kostrowicki, prof. Jan M. Matuszkiewicz, prof. Romuald Olaczek, prof. Teofil Wojterski 
za dzieło pt. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000 (2001)

2. zespół w składzie: prof. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, prof. Tomasz Goslar, prof. Teresa 
Madeyska, prof. Leszek Starkel za dzieło pt. Lake Gościąż, central Poland. A monographic 
study. Part 1 (2001)

3. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku za serię pt. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów 
w Polsce pod red. Stefana Białoboka, Zygmunta Czubińskiego i Kazimierza Browicza (2001)

4. prof. Jacek Herbich za dzieło pt. Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie dolin w krajo-
brazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego (2001)

5. prof. Bogdan Jackowiak za dzieło pt. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium 
metodyczno-problemowe (2001)

6. prof. Barbara Sudnik-Wójcikowska za dzieło pt. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu 
synantropizacji na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej (2001)

7. prof. Zdzisława Wójcik za dzieło pt. Zbiorowiska segetalne Pojezierza Suwalskiego oraz 
za całość dorobku naukowego (2001)

8. dr Hanna Piotrowska za monografię pt. Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zaro-
śli w Polsce wydaną w 2003 r. przez Wydawnictwo Naukowe Bogucki w Poznaniu (2004)

9. prof. Stanisław Cieśliński za pracę pt. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce 
północno-wschodniej opublikowaną w 2003 r. w Phytocoenosis – Supplementum Carto-
graphiae Geobotanicae (2004)

Ryc. 3.4. Awers i rewers Medalu im. Prof. Zygmunta Czubińskiego (fot. Jan Marcinkiewicz)
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10. dr hab. Agnieszka Popiela za dzieło pt. Phytogeographic aspects of the occurrence of forest 
vascular plant species in Pomerania (northwest Poland) opublikowane w 2004 r. w serii 
wydawniczej Botanische Jahrbücher für Systematik (2007)

11. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik za dzieło pt. The establishment and spread of alien 
plant species (kenophytes) in the flora of Poland wydane w 2005 r. przez Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2007)

12. dr Adam Stebel za dzieło pt. The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of bio-
logical and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians wydane 
przez Wydawnictwo Sorus w Poznaniu (2007)

13. dr hab. Andrzej Brzeg za dzieło pt. Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy 
Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 w Polsce wydane przez Wydawnictwo 
Naukowe Bogucki w Poznaniu (2007)

14. dr hab. Władysław Danielewicz za dzieło pt. Ekologiczne uwarunkowania zasięgów drzew 
i krzewów na aluwialnych obszarach doliny Odry wydane w 2008 r. przez Wydawnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2010)

15. dr hab. prof. UJK Janusz Łuszczyński za dzieło pt. Diversity of Basidiomycetes in various 
ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. opublikowane w 2007 r. w Monographiae 
Botanicae (2010)

16. dr Anna Zalewska za dzieło Ecology of Lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE 
Poland) wydane w 2012 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie (2013)

17. dr Alicja Barć, dr hab. prof. UAM Andrzej Brzeg, dr hab. Aldona K. Uziębło, prof. dr 
hab. Stanisław Wika za dzieło The upland mixed fir coniferous forest Abietetum albae 
Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland wydane 
w 2015 r. przez Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2016)

18. redaktorzy (prof. dr hab. Adam Zając i prof. dr hab. Maria Zając) oraz autorzy (dr Wacław 
Bartoszek, Stefan Gawroński, dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, dr Maciej Kozak, 
dr hab. prof. UJ Józef Mitka, dr hab. Agnieszka Nobis, dr hab. Marcin Nobis, dr hab. 
prof. UR Krzysztof Oklejewicz, dr hab. Alina Stachurska-Swakoń, dr Marian Szewczyk, 
prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, prof. dr hab. Krystyna Towpasz, prof. dr hab. 
Bogdan Zemanek) dzieła pt. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na ich 
przedpolu wydanego w 2015 r. przez Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie (2016)

19. dr hab. Krzysztof Banaś za monografię pt. The principal regulators of vegetation structure 
in lakes of north-west Poland. A new approach to the assembly of macrophyte communities 
wydaną w 2016 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (2019)

3.4. Nagroda PTB dla młodych badaczy

Nagroda ta jest przyznawana młodym polskim naukowcom za ogłoszenie dzieła lub serii artykułów 
o wybitnych walorach naukowych. Pierwsze Nagrody zostały przyznane w 2013 roku podczas 56. 
Zjazdu PTB w Olsztynie.

Laureaci Nagrody dla młodych badaczy

W 2013 roku na 56. Zjeździe PTB w Olsztynie Nagrody otrzymali:
1. miejsce – Łukasz Grewling z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
2. miejsce – Marcin Pietras z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,
3. miejsce – Wioletta Wasilewska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
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W 2016 roku na 57. Zjeździe PTB w Lublinie Nagrody odebrali:
1. miejsce – Weronika Czarnocka z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie,
2. miejsce – Kinga Lewtak z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie,
3. miejsce – Katarzyna Sękiewicz z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

W 2019 roku na 58. Zjeździe PTB w Krakowie Nagrody otrzymali:
1. miejsce – Małgorzata Grzyb z PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różno-

rodności Biologicznej w Powsinie,
2. miejsce – Łukasz Walas z Instytutu Dendrologii w Kórniku,
3. miejsce – Monika Cioć z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego 

im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Ryc. 3.5. Laureaci Nagrody PTB dla Młodych Badaczy z 2019 roku po ceremonii wręczenia wyróżnień; od lewej prze-
wodniczący komisji Czesław Hołdyński, laureaci: Małgorzata Grzyb, Łukasz Walas, Monika Cioć oraz prezes PTB Anna 
Mikuła (fot. Danuta Węgiel)


