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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

ustanawiająca rok 2022 Rokiem Botaniki 

W 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić 

zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki polskiej, 

jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 Senat Rzeczpospolitej 

Polskiej ustanawia rok 2022 Rokiem Botaniki. 

Pierwszym Polakiem, który dokonał ważnego dla światowej nauki odkrycia był Michał 

Hieronim hr. Leszczyc-Sumiński (1820-1898). Łącząc pasje botaniczne i malarskie, odkrył 

i opisał jako pierwszy na świecie cykl rozwojowy paproci. Antoni Rehman (1840-1917) 

należał do pionierów badań roślinności Afryki Południowej. Jeszcze większy wpływ na 

rozwój botaniki w Polsce miał Edward Strasburger (1844-1912), wychowanek Szkoły 

Głównej Warszawskiej, botanik światowej sławy, twórca podstaw współczesnej cytologii 

roślin. 

Te i inne sukcesy polskich botaników, a także potrzeba ujednolicenia badań oraz 

nazewnictwa po okresie zaborów spowodowały, że niemal tuż po odzyskaniu niepodległości 

powołano Polskie Towarzystwo Botaniczne. Pierwszy założycielski Zjazd zwołano w dniach 

(9-10.04.1922). Zjazd odbył się w historycznej auli wykładowej Zakładu Botaniki w budynku 

Szkoły Głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Na siedzibę władz naczelnych Towarzystwa 

wyznaczono Warszawę. Postanowiono także powołać pięć oddziałów: w Krakowie, Lwowie, 

Poznaniu, Warszawie i Wilnie. Polskie Towarzystwo Botaniczne zalicza się więc do jednych 

z najstarszych co wymownie świadczy o jego znaczeniu, roli i pozycji w budowaniu silnej 

i nowoczesnej nauki polskiej.  

Warto podkreślić, że bogata baza naukowa Towarzystwa to księgozbiór Biblioteki PTB, 

składający się z 47.139 egzemplarzy wydawnictw zwartych i ciągłych oraz odbitek i broszur, 

wydawnictwa własne PTB, w tym około 350 tomów różnych czasopism i druków zwartych. 

Działalność Towarzystwa w zakresie organizacji imprez naukowych, obejmuje około 900 

konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych, organizowanych przez oddziały i sekcje, 
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ponad 7600 posiedzeń naukowych w oddziałach i sekcjach. To także wiele akcji 

popularyzujących wiedzę botaniczną, obejmujących m.in. prelekcje, warsztaty i wycieczki 

popularnonaukowe, szkolenia, wykłady i poradnictwo metodyczne, wystawy przyrodnicze 

oraz nowoczesne formy upowszechniania wiedzy przyrodniczej za pośrednictwem Internetu. 

Dzisiaj wiedza o środowisku naturalnym, świecie roślin, jego zmianach i wpływie na 

naszą przyszłość nabierają fundamentalnego znaczenia. Docenienie wielkiej roli 

Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem 

dorobek i historię polskiej botaniki a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej 

części przyrody ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie. 

Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Botaniki jest 

uhonorowaniem polskich botaników i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego 

znaczenia tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie 

w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój 

gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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Warszawa, 28 września 2021 r. 

 

RAMOWY HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI 
zaplanowanych w 2022 r.  

tj. w roku Jubileuszu Stulecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego  

 

Celem całorocznych wydarzeń jubileuszowych jest popularyzacja osiągnięć polskiej 

botaniki, podkreślenie znaczenia nauk botanicznych w życiu i rozwoju społeczeństwa oraz 

gospodarki narodowej, a także przybliżenie historii Towarzystwa i upamiętnienie jego 

założycieli. 

 

I. UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA CENTRALNE 
 

1) Uroczyste obchody Jubileuszu Stulecia PTB pod hasłem „Łączy nas umiłowanie 

roślin” 

Obchody odbędą się w Auli im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Warszawskiego, 

Krakowskie Przedmieście, w dniu 28 czerwca 2022 r. Uroczystości będą transmitowane 

on-line, dzięki czemu będą miały charakter ogólnopolski, a dostęp do nich będzie 

bezpłatny. 

W ich trakcie odznaczeniami zostaną wyróżnieni botanicy o wybitnych zasługach dla 

polskiej i światowej nauki oraz osoby indywidualne i instytucje, które wybitnie 

przyczyniły się do popularyzacji wiedzy botanicznej. Uroczystości uświetnią wykłady 

zaproszonych osób, m.in. prof. Jerzy Bralczyk. 

Uroczystościom będą towarzyszyły następujące wydarzenia: 

 Odsłonięcie 10-tonowego głazu sprowadzonego z Puszczy Iłżeckiej, ze specjalną 

inskrypcją. Głaz będzie dedykowany pamięci założycieli PTB. 

 Wystawy, koncerty i poezja tworzona przez polskich botaników. 

 Specjalna wystawa będzie dedykowana działalności naukowej PTB, którego szeroka 

aktywność jest wyrażona zainteresowaniami 15 Sekcji tematycznych. Będzie to 

wystawa „wędrująca”, z możliwością ekspozycji na terenie całego kraju. 

 
Ramowy program obchodów Jubileuszu: 

10.00-10.45 Uroczyste otwarcie i przemówienia okolicznościowe 

10.45-11.15 Wystąpienie Prezesa PTB „Sto lat działań PTB na rzecz polskiej botaniki” 

11.15-12.00 Odznaczenia i wyróżnienia nadawane przez PTB 

12.00-12.45 Przerwa kawowa 

12.45-13.45 Wykłady zaproszonych gości (m.in. wykład prof. Jerzego Bralczyka) 

16.30–17.30 Otwarcie wystawy plakatowej na parkanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 

Warszawskiego, wzdłuż Alei Ujazdowskich  

17.30-18.30 Odsłonięcie głazu pamiątkowego dedykowanego Założycielom PTB  

19.30-……   Koncert w plenerze  

 

2) 59 Zjazd w stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Amor plantarum nos unit” 

odbędzie się w kapusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), w dniach 29 

czerwca – 1 lipca 2022 r. Obrady będą transmitowane on-line. 

POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE 
POLISH BOTANICAL SOCIETY 

http://pbsociety.org.pl 

Zarząd Główny 

Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa 

NIP: 5261733388 REGON: P-007022000-760500059-1-784-01009 KRS: 0000128866 
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Wydarzenie obejmuje obrady plenarne oraz wystąpienia w 15 sekcjach tematycznych, 

podczas których zostaną przedyskutowane aktualne nurty badawcze związane z botaniką 

sensu lato. Celem Zjazdu będzie również określenie nowych wyzwań badawczych 

stojących przed botanikami w przyszłości. Zjazdowi będą towarzyszyły wystawy 

fotograficzne ukazujące piękno przyrody ojczystej i plakaty przybliżające sylwetki 

wielkich botaników polskich, ich osiągnięcia naukowe i zaangażowanie w rozwój 

Towarzystwa. 

Spotkanie wybitnych botaników w jednym miejscu i czasie będzie sprzyjać 

wyznaczeniu trendów badawczych, stanowiących odpowiedź na problemy współczesnego 

świata, których podjęcie przyczyni się do rozwoju nauk biologicznych, upowszechnienia 

wiedzy botanicznej, podniesienia poziomu naukowego badaczy oraz powiązania ich 

działalności z potrzebami kultury i gospodarki narodowej. 

 
Ramowy program 59 Zjazdu PTB: 

29 czerwca 2022 (środa) 

  9.30 – 10.00 Uroczyste otwarcie 59 Zjazdu PTB 

10.00 – 12.30 Sesja plenarna (3 wykłady wygłoszone przez zaproszonych prelegentów) 

12.50 – 14.00 Sesja plenarna c.d. (wykład zaproszonego prelegenta, wykład laureata „Nagrody 

Młodych PTB”) 

15.30 – 17.00 Sesja plenarna c.d. (3 wykłady zaproszonych gości zagranicznych) 

30 czerwca – 1 lipca 2022 (czwartek i piątek) 

8:00 – 18:00 Tematyczne sesje referatowe i posterowe w sekcjach: 

1) Aerobiologicznej; 2) Briologicznej; 3) Dendrologicznej; 4) Fizjologii i Biochemii Roślin; 5) 

Fykologicznej; 6) Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej; 7) Historii Botaniki; 8) Kultur 

Tkankowych; 9) Lichenologicznej; 10) Mykologicznej; 11) Ogrodów Botanicznych i 

Arboretów; 12) Paleobotanicznej; 13) Pteridologicznej; 14) Struktury i Rozwoju Roślin; 15) 

Taksonomii Roślin Naczyniowych 

 

3) Sesje terenowe  

Odbędą się w dniach 2-3 lipca 2022 r. i zostaną zorganizowane w rejony: 1) Puszczy 

Kurpiowskiej (2 dniowa); 2) Puszczy Białowieskiej (2 dniowa); 3) Puszczy Kampinoskiej 

(1 dniowa); 4) Kozienickiego Parku Krajobrazowego (1 dniowa); 5) Warszawskiego 

odcinka Doliny Wisły (1 dniowa). 

Celem tego działania jest zapoznanie uczestników z najciekawszymi gatunkami roślin i 

fitocenozami, specyfiką, walorami oraz uwarunkowaniami ich funkcjonowania, wpływem 

przemian naturalnych i antropogenicznych oraz historią badań geobotanicznych na 

odwiedzanych terenach Polski centralnej i wschodniej. W czasie sesji terenowych ważnym 

zagadnieniem do dyskusji będzie zjawisko ekspansji roślin obcych i inwazyjnych na 

obszarach chronionych. 

 

4) Ogólnopolskie webinaria botaniczne 

Celem webinariów będzie popularyzacja wiedzy botanicznej przez przybliżanie 

pasjonatom i miłośnikom roślin najciekawszych zagadnień naukowych realizowanych na 

polu szeroko rozumianej botaniki. Webinaria będą organizowane regularnie w ciągu 

całego roku 2022, w przestrzeni internetowej oraz stacjonarnie z przekazem on-line. Będą 

miały charakter ogólnopolski, a dostęp do nich będzie bezpłatny. 

Webinaria będą prowadzone przez wybitnych specjalistów, potrafiących ciekawie 

opowiadać o nurtujących problemach w sposób rzetelny i oparty na solidnych filarach 

naukowych. Technologia webcast zapewni możliwość prowadzenia dyskusji i 

podejmowania trudnych tematów w przystępny sposób. Szerokie nagłośnienie tej 

inicjatywy w mediach społecznościowych i tradycyjnych będzie sprzyjać promocji 

kolejnych spotkań tak, by można było trafić do możliwie szerokiej grupy odbiorców. 
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Tematyka webinariów będzie skupiała się wokół najbardziej dyskutowanych współcześnie 

zagadnień z zakresu: 1) zróżnicowania flor roślin nasiennych i zarodnikowych; 2) 

endemizmu w skali mikro i makro; 3) potrzeby i metod ochrony bioróżnorodności in situ i 

ex situ; 4) roślin inwazyjnych i obcych; 5) adaptacji roślin do zmieniających się warunków 

środowiska; 6) potencjału „zielonej biotechnologii” w ulepszaniu roślin i systemów ich 

produkcji; 7) roli roślin użytkowych w życiu człowieka; 8) relacji pomiędzy światem 

roślin i grzybów i ich wpływu na człowieka; 9) badania aerobiologiczne i tworzenie 

zielonych przestrzeni wolnych od alergenów; 10) ekologii, biogeografii i wykorzystania 

glonów; 11) fitoremediacji – wykorzystania roślin w procesie oczyszczania środowiska; 

12) etnobotaniki. 

 

5) Wydanie i promocja książek związanych z botaniką, botanikami i Polskim 

Towarzystwem Botanicznym 

Szykowane są 2 obszerne wydawnictwa jubileuszowe: 

1. Dzieło pt. „Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922-2022)” 

ukaże się pod redakcją Agnieszki Mostowskiej, Adama Rostańskiego i Anny Mikuły. 

Książka dokumentuje stuletnią działalność Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

od czasów, w których rozpoczęło się tworzenie na nowo tożsamości polskiej nauki, 

poprzez okres izolacji politycznej po II wojnie światowej, po czasy współczesne, w 

których nauka zyskała całkowitą otwartość. Analiza dziejów Towarzystwa pokazuje, 

że zapisany w statucie cel jego działalności - wspieranie aktywności naukowej i 

upowszechnianie nauki – jest stale aktualny. Na przestrzeni lat zmieniały się jednak 

drogi jego realizacji, na które wpływ miały i mają warunki rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju, przemiany polityczne, reorganizacja nauki oraz postęp 

technologiczny. Podstawą funkcjonowania i rozwoju tej zacnej organizacji naukowej 

jest determinacja kolejnych Prezesów, ich wizja przyszłości i umiejętność wytyczania 

nowych kierunków rozwoju Towarzystwa oraz ogromne zaangażowanie społeczne 

Członków. Kilkusetstronicowe dzieło będzie bogato ilustrowane m.in. archiwalnymi 

fotografiami niepublikowanymi dotychczas. 

 

2. Dzieło pt. „Śladami Mistrzów – fascynacje przyrodnicze prekursorów polskiej 

geobotaniki” pod redakcją Artura Obidzińskiego i Katarzyny Marciszewskiej 

Dzieło to ukaże się drukiem jako obszerna monografia naukowa o charakterze 

albumowym. Będzie poświęcone dziedzictwu przyrodniczemu i historii odkryć 

polskiej geobotaniki. Ideą jest przywołanie miejsc, które dostrzeżono i opisano na 

terenie Polski w ujęciu historycznym (tj. począwszy od połowy XVIII w.). Wiele z 

nich, ze względu na swoje walory, do tej pory przyciąga kolejne pokolenia badaczy. 

Książka ma zwrócić uwagę zwłaszcza botaników młodszego pokolenia (zarówno 

profesjonalnych, jak i amatorów) na korzenie badań geobotanicznych. Jest 

przygotowywana w oparciu o literaturę fachową i doświadczenie botaników ze 

wszystkich ośrodków naukowych Polski. Poszerzy ona wiedzę czytelników nie tylko 

botaniczną, ale również geograficzną, geobotaniczną i historyczną. 

 

6) Inne aktywności 

 Karta pocztowa Poczty Polskiej i znaczek okolicznościowy z pieczęcią dnia 

pierwszego  

 Wpinki (pinsy) na 100 lecie PTB dla każdego członka PTB oraz gości honorowych 

Jubileuszu  

 Kalendarz okolicznościowy 

 Strona Internetowa 100-lecia PTB 
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II. UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA W ODDZIAŁACH I SEKCJACH PTB 

organizowane we współpracy i z zaangażowaniem uczelni wyższych i instytutów 

badawczych 

 

1) Konkursy prac magisterskich o tematyce botanicznej skierowany do studentów uczelni 

wyższych 

2) Konkursy fotograficzne ukazujące walory, piękno i zagrożenia szaty roślinnej Polski 

3) Konkursy wiedzy botanicznej 

4) Warsztaty i seminaria tematyczne związane z botaniką 

5) Własne obchody powiązane ze 100-leciem PTB:  

- Oddział Krakowski i Warszawski - 100 lat 

- Oddział Toruński – 75 lat 

- Białostocki, Bydgoski, Gdański – 70 lat 

6) Inne inicjatywy własne Oddziałów PTB (w trakcie przygotowywania) 

 

III. AKCENTY MIĘDZYNARODOWE 

 

1) Podsumowanie osiągnięć polskich botaników i ich wkładu w naukę światową 

Z okazji stulecia PTB, na łamach czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae 

(ASBP), zamierzamy opublikować szereg istotnych i znaczących prac ze wszystkich 

dziedzin biologii roślin. Będą one dotyczyć zarówno przeglądu dorobku różnych polskich 

szkół botanicznych w kontekście historycznym, jak i prezentować nowe dla nauki fakty w 

postaci oryginalnych prac badawczych. Prace będą się ukazywać w sposób ciągły w 

nadchodzącym roku 2022 (tom 91). Aby nadać tomowi czasopisma szczególny charakter 

wszystkie artykuły zostaną opatrzone unikalnym logo jubileuszu PTB.  

Warto podkreślić, że wydane po raz pierwszy w 1923 roku czasopismo ASBP szybko 

stało się miejscem przekazywania światu najwybitniejszych odkryć z dziedziny biologii 

roślin. Wśród naszych najwybitniejszych autorów swoje osiągnięcia publikowali na jego 

łamach m.in. Władysław Szafer, Bogumił Pawłowski, Wacław Gajewski, Zygmunt 

Hejnowicz, Maria Olszewska, Tomasz Wodzicki. Dzisiaj jest ono wydawane w języku 

angielskim, w systemie open access, z zachowaniem wysokim standardów wydawniczych. 

Jest dostępne autorom i czytelnikom na całym świecie.  

 

2) Upamiętnienie działalności prof. J. Braun-Blanqueta tablicą pamiątkową 

Trwają rozmowy z przedstawicielami Szwajcarii n.t. wspólnych obchodów 

upamiętniających działalność naukową Profesora: wyprawa botaniczna śladami J. 

Braun-Blanqueta, pamiątkowa tablica. 

Prof. Josias Braun-Blanquet (botanik urodzony w Chur w Szwajcarii) położył 

podwaliny pod powstanie środkowoeuropejskiej szkoły systematyki zbiorowisk roślinnych 

(syntaksonomii) zwanej również szkołą Zurich-Montpellier. W utworzonej przez niego 

Międzynarodowej Stacji Geobotanicznej w Montpellier doświadczenia nabierali botanicy 

polscy, którzy następnie rozwinęli fitosocjologię w Polsce i wykształcili kolejne pokolenia 

polskich badaczy zaangażowanych w rozwój tego kierunku naukowego.  

 

IV. WYRÓŻNIENIA 
 

W trakcie uroczystych obchodów Jubileuszu Stulecia PTB zostaną nagrodzone osoby, 

których wkład w rozwój nauk botanicznych jest istotny. Zostaną przyznane: 

 Medal im. Profesora Władysława Szafera – autorom prac z zakresu botaniki, 

odznaczających się wybitną wartością naukową lub za całokształt dorobku naukowego; 



 5 

 Medal im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego - osobom lub instytucjom za 

szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy botanicznej i ochrony przyrody; 

 Medal im. Prof. Zygmunta Czubińskiego – zostanie przyznany autorom 
wybitnych prac naukowych, mających charakter regionalnych monografii 
geobotanicznych; 

 Nagroda PTB dla młodych badaczy - polskim naukowcom za ogłoszenie dzieła lub 

serii artykułów o wybitnych walorach naukowych; 

 Godność członka honorowego PTB - krajowym i zagranicznym osobom, które 

położyły wybitne zasługi na polu botaniki i nauk pokrewnych lub oddały wielkie 

przysługi Towarzystwu. 

 

Biografie naukowe osób wyróżnionych oraz charakterystyka wyróżnionych instytucji 

zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie podsumowującym obchody oraz 

Jubileusz Stulecia PTB. Będą również dostępne w Repozytorium Towarzystwa. 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


