
Karta tytułowa przełomowej publikacji 
Józefa Paczoskiego, wydanej 
powtórnie przez Polskie Towarzystwo 
Botaniczne, 1930, Biblioteka Narodowa, 
633.108, https://polona.pl/item/zycie-
gromadne-roslin-social-life-of-plants,N
zI1NTI4Nzg/2/#info:metadata, 14 maja 
2018

Autograf listu Konstantego Steckiego do redaktora 
czasopisma „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” 
Kazimierza Bassalika w sprawie publikacji pracy 
o ciekawym przypadku sosny pospolitej, 1936, 
Materiały Kazimierza Bassalika, APAN, III–75, j. 37

Konstanty Stecki ze studentami; Konstanty Stecki (1885–1978)  
w latach 1923–1950 kierował Katedrą Botaniki Leśnej i Botaniki  
Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego; był dwukrotnie 
przewodniczącym Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego (1931–1932 i 1946–1953) oraz członkiem honorowym 
PTB (1961), APAN, ZF, XIII–195

Józef Paczoski (1864–1942), twórca fitosocjologii, swoje 
zainteresowania ukierunkował pod wpływem nauczyciela botaniki 
w szkole rolniczej w Humaniu; w latach 1887–1894 pracował 
jako ogrodnik-laborant przy Katedrze Botaniki Uniwersytetu 
Kijowskiego, wielokrotnie wyjeżdżając na terenowe badania 
florystyczne do południowej Rosji; od 1897 r. pełnił funkcję 
gubernialnego entomologa do zwalczania szkodników owadzich 
w rolnictwie w Urzędzie Ziemstwa Chersońskiego; w 1918 r. został 
powołany na profesora zwyczajnego botaniki na Politechnice 
Chersońskiej, gdzie prowadził pierwsze w świecie wykłady 
z fitosocjologii; w 1923 r. objął stanowisko kierownika naukowego 
rezerwatu w Białowieży; w latach 1923–1928 prowadził 
intensywne badania szaty roślinnej Puszczy Białowieskiej, 
których efektem było nagrodzone przez Kasę im. Mianowskiego 
monumentalne dzieło pt. Lasy Białowieży (1930); w 1925 r. został 
kierownikiem Zakładu Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu 
Poznańskiego, był na tym stanowisku do 1931 r., kiedy to został 
przeniesiony w stan spoczynku za podpisanie tzw. protestu  
brzeskiego; dzięki staraniom m.in. prof. Adama Wodziczki pracę 
naukową kontynuował do 1938 r. jako adiunkt w Zakładzie 
Botaniki Ogólnej UP, b.d., Materiały Kazimierza Bassalika, APAN, 
III–75, j. 37

Autograf Adama Wodziczki (1887–1948), botanika, 
obrońcy przyrody, inicjatora parków narodowych —― 
Wielkopolskiego, Wolińskiego i Słowińskiego; prowadził 
szereg pionierskich prac, m.in. badania florystyczno- 
-fizjograficzne nad poznawaniem flory i szaty roślinnej 
Wielkopolski i Pomorza, 1932, Materiały Kazimierza 
Bassalika, APAN, III–75, j. 37

List Tadeusza Dominika do Heleny Krzemieniewskiej 
w sprawie spostrzeżeń mikologicznych, 1935, Materiały 
Seweryna i Heleny Krzemieniewskich, APAN, III–174, j.  43

Medal wybity z okazji 50-lecia Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
uroczyste otwarcie Ogrodu nastąpiło w 1925 r. przez 
prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, 1975, 
APAN, ZM, 519

Autograf Tadeusza Dominika (1909–1980), starszego 
asystenta Zakładu Botaniki Ogólnej UP, sekretarza 
Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego, specjalizującego się w mikologii, 1935, 
Materiały Kazimierza Bassalika, APAN, III–75, j. 48

Autograf listu Adama Paszewskiego do Kazimierza Bassalika w sprawie pracy, „mającej się 
drukować w «Actach»”; Adam Paszewski (1903–1991) był adiunktem Zakładu Botaniki Ogólnej 
UP, specjalizującym się w palinologii, fizjologii roślin i historii nauk biologicznych; w latach 
1945–1980 pełnił funkcję prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego; 
był członkiem honorowym PTB (1975), 1930, Materiały Kazimierza Bassalika, APAN, III–75, j. 37

O ś r o d e k
poznański

„Długoletnią a owocną pracą zdobył sławę 
jednego z największych florystów Europy. 
Będąc asystentem w Dublanach, skierował 
na nowe tory badania botaniczne, 
ogłaszając we „Wszechświecie” pracę 
pt. Życie gromadne roślin. W pracy tej 
rozwinął przedmiot i zadania nowego 
kierunku badań, który nazwał socjologią 
roślin. Aby światu naukowemu 
przypomnieć, że Paczoski jest twórcą 
fitosocjologii, Polskie Towarzystwo 
Botaniczne w 1930 r. wydaje powtórnie tę 
jego pracę po polsku i po angielsku.”
S. Krzemieniewski, Botanika we Lwowie, 1943, Materiały Seweryna 
i Heleny Krzemieniewskich, APAN, III–174, j. 2


