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Odtworzenie genezy Polskiego Towarzystwa Botanicznego było możliwe dzięki odnalezieniu 
w Bibliotece Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i Polskiej Akademii Nauk 

(PAN) archiwalnych dokumentów, które zostały ostatecznie przekazane w 1993 roku do Muzeum 
Ogrodu Botanicznego UJ. Otrzymane materiały to rękopisy, maszynopisy i druki ulotne zebrane 
w księdze zatytułowanej: Aktas P.T.P. Oddziału Krak. 1920–1936. Ich wnikliwą analizę przepro-
wadził prof. Piotr Köhler – członek Sekcji Historii Botaniki PTB i Oddziału Krakowskiego PTB 
(Köhler 1995). Ponadto w Oddziale Warszawskim zachowały się księgi z obszernymi protokołami 
z posiedzeń i Zjazdów PTB zorganizowanych przez ten Oddział. Warto tu wspomnieć, że znajdujące 
się w archiwum Zarządu Głównego PTB (ZG) materiały dokumentujące utworzenie i międzywojenną 
działalność Towarzystwa uległy spaleniu podczas Powstania Warszawskiego. Fakt ten tym bardziej 
pozwala docenić działalność jednostek terenowych, które przy okazji zabezpieczania własnej historii, 
pielęgnują historyczną wiedzę o całym Towarzystwie.

Podwaliny pod utworzenie Polskiego Towarzystwa Botanicznego dali wybitni botanicy z miast 
o najstarszych tradycjach uniwersyteckich ówczesnej Polski – Krakowa, Lwowa, Wilna i Warszawy. 
Słynne krakowskie konwersatoria botaniczne zainicjowane przez prof. Mariana Raciborskiego 
(Ryc. 1.1A) i kontynuowane po jego śmierci przez prof. Władysława Szafera (Ryc. 1.1B), poprze-
dzały niemalże o dekadę formalne powołanie Towarzystwa. Pełniły one ważną rolę informa-
cyjną, były miejscem naukowych dyskusji i powolnego dojrzewania botaników do działania 
w zorganizowany sposób. W tym okresie botanicy warszawscy, po dziesięcioleciach zaborów 
i rusyfikacji, dopiero organizowali życie naukowe w stolicy. Dwie Katedry botaniczne funkcjo-
nujące na Uniwersytecie Cesarskim (Morfologii i Systematyki Roślin oraz Anatomii i Fizjologii 
Roślin) do 1915 r. były obsadzone głównie profesorami z Rosji, wśród których nie wszyscy 
mieli wyróżniający się dorobek (Majewski 2016). Asystentów Polaków było zaledwie dwóch: 

Ryc. 1.1. Profesorowie Marian Raciborski (A) (archiwum Tomasza Majewskiego) i Władysław Szafer (B) – mistrz i uczeń 
– budowniczowie podstaw ochrony przyrody i tradycji botanicznych w Polsce (zbiory rodziny Władysława Szarskiego)

A B
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Zygmunt Wóycicki i Adam Czartkowski (w przyszłości, pierwsi przewodniczący Oddziałów 
Warszawskiego i Łódzkiego). Zygmunt Wóycicki w 1913 r. podjął pracę w Uniwersytecie 
Lwowskim, jednakże wybuch wojny latem 1914 r. sprawił, że po urlopie nie mógł powrócić do 
Lwowa. Przyjął więc propozycję pracy nad odbudową studiów botanicznych w odradzającym się 
Uniwersytecie Warszawskim złożoną przez rektora Józefa Brudzińskiego. Po ewakuacji Rosjan 
w 1915 r., będąc jedynym botanikiem na uczelni z tytułem profesora, objął katedrę botaniki i kie-
rownictwo Zakładu Botaniki. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku 
zaczęły powstawać kolejne katedry o profilu botanicznym. Kierownictwo nad nimi objeli w 1919 r. 
powracający z Rosji prof. Bolesław Hryniewiecki (Katedra Systematyki Roślin) oraz z Bazylei 
prof. Kazimierz Bassalik (Katedra Fizjologii Roślin). Ich działalność dydaktyczna była wspierana 
w dużym stopniu wykładami profesorów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) 
– Edmunda Malinowskiego (genetyka) i Wincentego Siemaszko (fitopatologa). W 1919 r. prof. 
Wóycicki rozpoczął prowadzenie w swoim Zakładzie zebrań naukowych, podczas których wygła-
szano referaty i informowano o ważnych odkryciach naukowych. W spotkaniach brali udział pra-
cownicy naukowi i studenci UW oraz innych uczelni z Warszawy, Wilna i Puław. Wychowankowie 
Zygmunta Wóycickiego (Seweryn Dziubałtowski – przyszły pierwszy sekretarz PTB, pełniący 
funkcję przez 19 lat, Franciszek Ksawery Skupieński, Władysław Becker, Tadeusz Gorczyński 
– Prezes PTB w latach 1973–1977, Stefan Krupko, Jadwiga Lekczyńska, Szczepan Pieniążek 
i Henryk Teleżyński – Prezes PTB w latach 1955–1973), Bolesława Hryniewieckiego (Alina 
Skirgiełło, Ludmiła Karpowiczowa, Irena Rejment-Grochowska) i Kazimierza Bassalika (Piotr 
Strebeyko, Wacław Moycho) nie tylko przejmowali etos pracy naukowej swoich mistrzów, ale 
także ich przekonania o konieczności ofiarnego działania na rzecz PTB.

Botanicy szybko dostrzegli potrzebę i możliwość utworzenia ogólnokrajowego towarzystwa 
botanicznego. Zostało ono formalnie usankcjonowane podczas Zjazdu Nauki Polskiej, który odbył 
się w Warszawie w dniach 7–10 kwietnia 1920 r. Ostatniego dnia tegoż Zjazdu wybrano Komisję 
Organizacyjną Polskiego Towarzystwa Botanicznego w składzie (Köhler 1995):

1. Kazimierz Bassalik (1879–1960) – Warszawa,
2. Seweryn Dziubałtowski (1883–1944) – Warszawa,
3. Emil Godlewski (1847–1930) – Kraków,
4. Bolesław Hryniewiecki (1875–1963) – Warszawa,
5. Seweryn Krzemieniewski (1871–1945) – Lwów,
6. Stanisław Kulczyński (1895–1975) – Lwów (w późniejszym okresie Wrocław),
7. Bronisław Niklewski (1879–1961) – Poznań,
8. Józef Rostafiński (1850–1928) – Kraków,
9. Władysław Szafer (1886–1970) – Kraków,

10. Józef Trzebiński (1867–1941) – Wilno,
11. Władysław Vorbrodt (1883–1940) – Kraków,
12. Piotr Wiśniewski (1884–1971) – Wilno (w późniejszym okresie Lublin),
13. Zygmunt Wóycicki (1871–1941) – Warszawa.

Projekt statutu, nad którym pracowali K. Bassalik i B. Hryniewiecki, został rozesłany do człon-
ków założycieli w sierpniu 1921 r. Jednakże opóźnienia w dalszym procedowaniu sprawiły, że bota-
nicy krakowscy podjęli niezależne starania o rejestrację Krakowskiego Towarzystwa Botanicznego 
(KTB). W tym celu, 10 marca 1922 r., wysłano pismo wraz z projektem statutu do Dyrekcji Policji 
w Krakowie. Głosy środowiska naukowego w tej sprawie były jednak podzielone, gdyż uważano, 
że nadrzędnym celem jest zrzeszenie wszystkich botaników w jednym stowarzyszeniu o randze 
ogólnokrajowej. Prawdopodobnie to przekonanie sprawiło, że nie odpowiedziano Dyrekcji Policji, 
która pismem z dnia 27 marca zwróciła Statut niedoszłemu KTB z poleceniem dokonania zmian. 
W międzyczasie, z Warszawy na całą Polskę rozeszła się informacja podpisana przez profesorów 
K. Bassalika i B. Hryniewieckiego o organizacji zjazdu założycielskiego PTB (Majewski 2016). 
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Zjazd odbył się w Warszawie, w budynku dawnej Szkoły Głównej przy Krakowskim Przedmieściu, 
w dniach 9–10 kwietnia 1922 r. i skupił prawie 100 osób.

Profesor Roman Kobendza (sekretarz generalny w latach 1945–1950) tak podsumował akt powo-
łania do życia Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 

W kwietniu 1922 roku w Zakładzie Botaniki Ogólnej mieszczącym się w gmachu byłej Szkoły Głównej w Warszawie 
zebrali się botanicy, aby położyć podwaliny pod przyszłą organizację Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zjazd 
poprzedziły obrady ściślejszego grona, pewnego rodzaju Komitetu, złożonego z profesorów Bassalika, Hryniewieckiego, 

Ryc. 1.2. Uczestnicy I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (9–10 IV 1922 r.) przed gmachem byłej Szkoły 
Głównej w Warszawie, Krakowskie Przedmieście (archiwum PTB)
2. Z. Wóycicki, 3. J. Jarocki, 4. K. Rouppert, 5. H. Krzemieniewska, 6. S. Krzemieniewski, 7. P. Hoser, 8. E. Godlewski, 
9. B. Hryniewiecki, 10. S. Michalski, 11. W. Szafer, 12. J. Kołodziejczyk, 13. J. Wołoszyńska, 14. F. Kotowski, 
22. K. Bassalik, 23. B. Niklewski, 24. M. Korczewski, 25. S. Sokołowski, 30. A. Kozłowska, 34. K. Stecki, 37. J. Trzebiński, 
40. E. Malinowski, 44. O. Kołodyńska (??), 45. B. Pawłowski, 46. M. Skalińska, 47. S. Krzeszkiewicz (??), 48. A. Wodziczko, 
51. J. Vogtman, 56. S. Kulczyński, 58. T. Wiśniewski, 59. F.K. Skupieński, 60. Skupieńska, 61. K. Karpowicz, 62. R. Kobendza, 
63. W. Kociejowski, 67. J. Kloska (??), 69. A. Czartkowski, 70. K. Piech, 71. D. Szymkiewicz. Osoby, których nazwiska 
zapisano czcionką pogrubioną stanowiły Komitet Organizacyjny PTB
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Krzemieniewskiego, Szafera i Wóycickiego, które miały na celu przygotowanie Zjazdu, naszkicowanie pewnych 
wytycznych działalności przyszłej organizacji. Myśl utworzenia organizacji całkowicie dojrzała do realizacji, bowiem 
na Zjazd przybyło kilkadziesiąt osób ze wszystkich zakątków Polski. Zebranie zagaił prof. Wóycicki. Szereg mówców 
podnosiło wielostronne korzyści, jakie z takiej organizacji wypłynąć mogą. Tak oto powstało Polskie Towarzystwo 
Botaniczne. (Kobendza 1947)

Z tego okresu zachowało się zdjęcie przedstawiające uczestników zjazdu organizacyjnego, 
na którym część z widniejących osób została rozpoznana. Część zaś, zapewne już na zawsze, pozo-
stanie incognito (Ryc. 1.2)

Powołanie Polskiego Towarzystwa Botanicznego szerokim echem odbiło się w całej Warszawie. 
W Kurierze Warszawskim, w następnym dniu po Zjeździe opublikowano obszerną notatkę z tego 
wydarzenia, podpisaną inicjałami Edmunda Jankowskiego (Ryc. 1.3). W piękny sposób oddaje ona 
podniosłość tej chwili jednocześnie nawiązując do szczególnego momentu w historii Polski.

W sprawozdaniu z działalności PTB z tego okresu (Kobendza 1947) znajdujemy z kolei nastę-
pujące zdanie: „Na tymże posiedzeniu organizacyjnym wyrażono opinię, że najważniejszą stroną 
działalności Towarzystwa winno być wydawanie organu Towarzystwa, którego tytuł ustalono: 
Acta Societatis Botanicorum Poloniae”. Pierwszy jego zeszyt ukazał się już w następnym roku. 
Czasopismo to, choć bardzo zmienione merytorycznie i graficznie, dostosowane do współczesnych 
trendów wydawniczych, tj. pozbawione wersji drukowanej (którą zastąpiono wersją cyfrową) i ze 
zmienioną częstotliwością, ukazuje się po dzień dzisiejszy. W aktywności wydawniczej założyciele 
PTB szybko dostrzegli drogę do „nawiązywania kontaktów z botanikami świata” (Kobendza 1947). 
Utworzona biblioteka, dzięki szerokiej wymianie czasopism, zgromadziła w krótkim czasie „prawie 
wszystkie wydawnictwa, wydawane przez pokrewne instytucje za granicą” stając się tym samym 
platformą „propagandy nauki polskiej i Polski za granicą” (Kobendza 1947).

Jedną z ważniejszych uchwał podjętych na zjeździe założycielskim, obok wydawania własnego 
czasopisma, było organizowanie corocznych Zjazdów naukowych kolejno w różnych miastach 
uniwersyteckich (Majewski 1986). Założenie to jest aktualne do tej pory, jednakże zmianie uległa 
częstotliwość odbywania spotkań zjazdowych. Obecnie odbywają się one co 3 lata.

Wraz z powołaniem Towarzystwa powstały Oddziały (zwane początkowo „kołami”) w Warszawie 
i Krakowie, a następnie we Lwowie i Wilnie. Przed II wojną światową powstał jeszcze Oddział 
Poznański, zaś po jej zakończeniu, w następstwie zmiany granic, Towarzystwo bezpowrotnie stra-
ciło Oddziały Lwowski i Wileński. Skąpe informacje na ich temat można znaleźć w opracowaniu 
wydanym z okazji 50-lecia PTB (Mądalski 1972a; Mowszowicz 1972a). Warto tu wspomnieć, 
że z Oddziałem Lwowskim związani byli profesorowie Seweryn Krzemieniewski (jego przewodni-
czący przez pierwsze 14 lat) i Stanisław Kulczyński (przewodniczący od 1938 r.) oraz kolejni jego 
sekretarze i skarbnicy: dr Maria Matlakówna i dr Jan Badian. Inne osoby, które przyczyniły się do 
aktywnego rozwoju Oddziału Lwowskiego to prof. Dezydery Szymkiewicz, dr Tadeusz Wilczyński 
oraz prof. Szymon Wierdak (Mądalski 1972a). Oddziałowi Wileńskiemu przewodniczyli kolejno 
wybitni botanicy wileńscy, profesorowie: Piotr Wiśniewski (fizjolog roślin), Józef Trzebiński (myko-
log, jeden z twórców polskiej fitopatologii) i Jan Muszyński (botanik, farmaceuta) (Mowszowicz 
1972a). Jego sekretarzem był dr Bronisław Szakien (cytolog, mykolog). Z Wilna pochodzili ponadto 
Franciszek Ksawery Skupieński (badacz śluzowców), który przez 10 lat poprzedzających wybuch 
II wojny światowej opiekował się biblioteką Towarzystwa, Jakub Mowszowicz (fitogeograf, fitoso-
cjolog), Witold Sławiński (botanik, mikrobiolog), założyciel Oddziału Białostockiego i jego pierwszy 
przewodniczący (Zemanek, Köhler 2016, 2019).

Potrzeba działania wśród botaników w odradzającej się po działaniach wojennych Polsce była 
tak silna, że w szybkim tempie zaczęły pojawiać się kolejne jednostki terenowe. W roku 1981 
powstał ostatni, piętnasty z kolei Oddział Skierniewicki. Jednocześnie, wraz z rozwojem nauk bota-
nicznych i kształtowaniem się różnych ich specjalności, zaczęły formować się sekcje specjalistyczne. 
Pierwszą z nich jest Sekcja Dendrologiczna powstała w 1951 r., ostatnią zaś (piętnastą) Sekcja 
Taksonomii Roślin utworzona w 2014 r. W międzyczasie, po okresie aktywnego rozwoju w latach 
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Ryc. 1.3. Relacja z pierwszego Zjazdu Botaników, na którym w dniu 9 IV 1922 r. dyskutowano i przyjęto w drodze 
głosowania Zarząd oraz założenia (ustawę) Towarzystwa Botanicznego; Kurjer Warszawski nr 100 z dnia 11 IV 1922 r.
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1979–1992, formalnie zakończyła działalność Sekcja Karpologiczna (Marek 1986). Dzięki takiej 
dwupoziomowej strukturze aktywność członków Towarzystwa pokryła swoim zasięgiem całą Polskę 
i zaczęła intensywniej rozwijać się także lokalnie, w ramach organizowanych spotkań naukowych, 
warsztatów i wycieczek terenowych.

Towarzystwo od początku swojego istnienia aktywnie wspierało działalność naukową człon-
ków zdobywając środki z zewnątrz na ich udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, 
a także zagranicznych szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Jednym z przykładów 
wieloletniej aktywności w tym zakresie były starania władz PTB o zapewnienie ciągłości środków 
na utrzymanie miejsca w Fitosocjologicznej Stacji Badawczej (SIGMA) w Montpellier utworzonej 
w 1930 r. przez prof. Josiasa Braun-Blanqueta (Ryc. 1.4). Placówka funkcjonowała pod egidą mię-
dzynarodowego komitetu i utrzymywała się częściowo z opłat wnoszonych przez instytucje, które 
kierowały do niej swoich stażystów (Kornaś 1981). Doświadczenia nabierali w niej tacy botanicy 
jak: Bogumił Pawłowski, Jan Walas, Wacław Gajewski, Jakub Mowszowicz, Jan Kornaś, Anna 
Medwecka-Kornaś, Adam Jasiewicz czy Kazimierz Zarzycki. Rozwinęli oni w Polsce fitosocjolo-
gię i wykształcili kolejne pokolenia badaczy zaangażowanych w rozwój tego kierunku naukowego 
w Polsce.

Analiza aktywności PTB na przestrzeni 100 lat pokazuje, że na funkcjonowanie towarzystw 
naukowych silny wpływ wywiera sytuacja gospodarcza kraju oraz polityka państwowa prowa-
dzona na rzecz nauki. Te dwie kwestie bardzo mocno odcisnęły się w historii PTB i nadal istotnie 
wpływają na jego działalność. Najlepszym obrazem tej zależności jest niedostateczne i nietermi-
nowe finansowanie działalności wydawniczej, co wielokrotnie ograniczało nakład publikowanych 
czasopism i skutkowało wielomiesięcznymi opóźnieniami w ich ukazywaniu się. W odpowiedzi 
na zewnętrzną presję, pojawiało się również szereg inicjatyw, podejmowanych i wygaszanych sto-
sownie do przyznawanych funduszy. Najtrwalszą wśród nich okazała się być rezolucja uchwalona 
w dniu 5 czerwca 1948 r. przez Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), zakła-
dająca skoordynowanie działalności towarzystw akademickich i ogólnopolskich specjalistycznych 
towarzystw naukowych, w zakresie zintensyfikowanego podnoszenia postępu nauk humanistycz-
nych, matematyczno-przyrodniczych, lekarskich i stosowanych w Polsce. Przyjęto, że w oparciu 
o fundusze państwowe to właśnie towarzystwa naukowe będą zajmowały się:

 – organizowaniem kongresów naukowych i zjazdów, a podejmowane w ich trakcie uchwały 
będą „dla Rządu Rzeczpospolitej podstawą rozdziału funduszów państwowych na cele popie-
rania nauki”;

 – upowszechnianiem nauki i jej postępów w społeczeństwie polskim;
 – organizowaniem zagranicznych wypraw badawczych i przedsięwzięć o charakterze między-

narodowym (niemieszczących się w statucie PAU) (z archiwum PTB). 
Następstwem podjętej rezolucji było utworzenie Biura Towarzystw Naukowych Polskiej 

Akademii Nauk (PAN), które w końcu 1952 roku nakazało władzom PTB rozszerzenie i uak-
tywnienie akcji krzewienia wiedzy botanicznej. Od 1953 r. członkowie Towarzystwa wszystkich 
Oddziałów rozpoczęli na masową skalę prowadzenie prelekcji i wykładów, organizowanie wycieczek 
do ogrodów botanicznych i zakładów naukowych, sesji terenowych, seminariów, kursów, ćwiczeń 
laboratoryjnych i pokazów szkoleniowych w zakresie szeroko rozumianej botaniki (Karpowiczowa 
1972). Nawiązano kontakty z polskim radiem, telewizją i prasą, organizowano audycje radiowe, 
kręcono filmy przyrodnicze, na bieżąco informowano o osiągnięciach naukowych polskich botani-
ków oraz botaników z tzw. „bloku wschodniego” (w ramach sowietyzacji). Działania te skoordy-
nowano powołując w strukturach PTB, pod koniec 1953 r., funkcję kierownika akcji popularyzacji 
wiedzy i powierzając ją na kolejnych 20 lat Ludmile Karpowiczowej. W sumie przez 30 lat pro-
wadzenia tej akcji Towarzystwo zorganizowało niemalże 5400 odczytów, 1640 wycieczek, 1500 
kursów, filmów i wystaw oraz 132 reportaże radiowo-telewizyjne. Warto podkreślić, że 85% 
tej aktywności zarejestrowano w latach 1953–1970, tj. w okresie, w którym PTB otrzymywało 
na ten cel finansowanie z PAN. Odejście w końcu 1973 r. Ludmiły Karpowiczowej, a następnie 
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wstrzymanie w 1976 r. funduszy, spowodowało znaczące osłabienie działań na tym polu (Mirek 
1986b). W końcu XX wieku ciężar popularyzowania nauki przeniesiono na instytuty naukowe 
i uczelnie wyższe, a ich władze silnie wspierały tego typu aktywność wśród swoich pracowników. 
W ostatnich latach zaczęły powstawać państwowe i prywatne Centra Naukowe, które odpłatnie 
uczą, bawią i inspirują dzieci, młodzież i dorosłych do odkrywania świata nauki. Mimo tych zmian, 
ciężar świadomego krzewienia wiedzy botanicznej, opartego na solidnych naukowych filarach, 
nadal spoczywa na botanikach zrzeszonych w PTB. Znajomość roślin w miejscach ich naturalnego 
występowania słabnie, dlatego też rola botaników pracujących w terenie jest niezwykle ważna dla 
właściwego rozbudzania w społeczeństwie miłości i szacunku do przyrody. W tym duchu PTB 
współpracuje z European Plant Science Organisation (EPSO) – europejską organizacją zajmującą 
się popularyzowaniem wiedzy o roślinach.

Ryc. 1.4. Dokument obrazujący starania prof. Bolesława Hryniewieckiego o zapewnienie środków na utrzymanie miejsca 
w Fitosocjologicznej Stacji Badawczej w Montpellier w 1947 r. Stwierdzenie prof. Josiasa Braun-Blanqueta, założyciela 
i kierownika Stacji, cyt. „płaćcie – ile możecie” najlepiej obrazuje ciepłe relacje rozwinięte w ramach naukowej współ-
pracy (archiwum PTB)
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O wartości PTB stanowią jego członkowie. Pierwszy oficjalny spis członków Towarzystwa 
dokonany w 1923 r., opublikowany w ASBP [1923, 1(1): 62–75], wykazał 2 członków honorowych 
(Ryc. 1.5), 143 członków zwyczajnych i 50 nadzwyczajnych (ogółem 195) (Kostyniuk 1972a). 
Do 1939 roku liczba członków wzrosła do 329, w tym 19 członków honorowych, 132 zwyczaj-
nych i 178 nadzwyczajnych. Lata wojny i okupacji przerzedziły znacznie szeregi PTB, co sprawiło, 
że w 1945 r. rozpoczęło ono pracę, licząc 235 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz 
13 honorowych (zagranicznych) (Hryniewiecki, Kobendza 1946). W okresie powojennym jego 
liczebność szybko rosła, osiągając w 1955 r. najwyższą w swojej stuletniej historii liczbę 1440 osób 
(Mirek 1986a). Przyczyny tego stanu upatruje się we wzrastającej liczbie ośrodków uniwersyteckich 
w kraju, stałej i znaczącej pomocy finansowej państwa oraz ogólnej aprobacie dla prowadzenia 
aktywności społecznej (Gorczyński, Mazurowa 1970). Przeprowadzony w 2011 r. spis powszechny 
wykazał, że do Towarzystwa w owym czasie należało 877 botaników. Obecnie liczba ta sięga około 
1000 i dzięki elektronicznej bazie danych jest łatwa do weryfikacji.

Misją Towarzystwa jest wspieranie aktywności naukowej, upowszechnianie nauki, prowadzenie 
działalności opiniodawczej i wydawniczej. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie zjaz-
dów, konferencji, wypraw i spotkań naukowych oraz prelekcji i spotkań popularyzujących wiedzę 
botaniczną, prowadzonych dla różnych grup wiekowych. Obecnie PTB jest jednym z nielicznych 
towarzystw w Polsce wydających kilka czasopism naukowych o poważnej randze i rozszerzających 
tę działalność na wydawnictwa zwarte. Jako organizacja cementuje życie naukowe botaników, doce-
nia wartość ich pracy, wyróżnia najdonioślejsze odkrycia badawcze, które wnoszą istotny wkład do 
krajowej i światowej nauki.

Ryc. 1.5. Prof. Emil Godlewski, senior (A) (archiwum Tomasza Majewskiego) i prof. Józef Rostafiński (B) (archiwum Instytutu 
Botaniki PAN, Zielnik KRAM – Ikonoteka Glonów) – pierwsi członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Botanicznego

A B


