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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BOTANICZNEGO W 2018 ROKU 

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA  

Według danych zebranych na podstawie sprawozdań z działalności Oddziałów PTB  
i uwzględniając listę członków honorowych, do Polskiego Towarzystwa Botanicznego (stan grudzień 
2018 r.) należy 1020 członków, w tym 990 zwyczajnych, 2 wspierających i 28 honorowych (krajo-
wych - 26, zagranicznych - 2). Do PTB przyjęto w 2018 roku 11 osób, a ubyło (zmarły lub zrzekły się 
członkostwa) 11 osób. Skład osobowy władz PTB: Prezydium Zarządu Głównego i Redaktorów Na-
czelnych czasopism PTB zamieszczono w tabeli 1 i 2.  Skład osobowy władz Oddziałów i Sekcji PTB 
przedstawiono w tabelach 3 i 4. Dane dotyczące liczebności Oddziałów i Sekcji zamieszczono w Ta-
belach 5 i 6.  

Polskie Towarzystwo Botaniczne w okresie sprawozdawczym formalnie działało w 15 regio-
nalnych Oddziałach i 14 Sekcjach. Chociaż część członków PTB wykazuje przynależność do Sekcji 
Fykologicznej, jej zarząd nie działa. 

 
Tabela 1. Skład Prezydium Zarządu Głównego PTB 

1. dr hab. Adam Rostański Uniwersytet Śląski w 
Katowicach 

Prezes PTB 
 

2. prof. dr hab. Czesław Hołdyński Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, 
Olsztyn 

Wiceprezes ds. organizacyjnych 
 

3. dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB Politechnika Białostocka, 
Białystok 

Wiceprezes ds. Statutu  
i regulaminów PTB 

4. prof. dr hab. Konrad Wołowski IB im. W. Szafera  
 PAN, 

Kraków 

Wiceprezes ds. organizacji 58. Zjaz-
du PTB 

 
6. dr Wojciech Szypuła WUM, 

Warszawa 
Sekretarz generalny 

7. prof. dr hab. Anna Mikuła PAN OB-CZRB w Po-
wsinie, Warszawa 

Skarbnik generalny 

8. prof. dr hab. 
Beata Zagórska-Marek 

UWr 
Wrocław 

Redaktor wydawnictw ciągłych PTB 
 

9. prof. dr hab. Jan Rybczyński PAN OB-CZRB w Po-
wsinie, Warszawa 

Członek prezydium odpowiedzialny 
za bibliotekę i archiwum  

oraz koordynator obchodów 100-
lecia PTB 

10. dr hab. Halina Galera UW, Warszawa Redaktor witryny internetowej PTB i 
Newslettera PTB 

12. dr hab. Alina Urbisz UŚ, Katowice Z-ca Sekretarza generalnego 
13. dr Aneta Baczewska PAN OB-CZRB w Po-

wsinie, Warszawa 
Z-ca Skarbnika generalnego 

14. prof. dr hab. Grzegorz Jackow-
ski 

UAM, Poznań Członek Prezydium odpowiedzialny 
za kontakty zagraniczne 

15. mgr Izabella  Kirpluk OB UW, 
Warszawa 

Członek Prezydium odpowiedzialny 
za siedzibę Zarządu Głównego i 

księgozbiór PTB 
16. prof. dr hab. Agnieszka Popiela US, Szczecin Członek Prezydium 

 
17. dr hab. Małgorzata Wójcik, 

prof. UMCS 
UMCS, Lublin Członek Prezydium 
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Tab. 2. Redaktorzy wydawnictw ciągłych PTB 
 

1.  
Redaktor naczelny 

Acta Societatis Botanicorum 
Poloniae 

prof. dr hab. Beata Zagór-
ska-Marek 

 

Uniwersytet Wrocławski 
 

2.  Redaktor naczelny 
Acta Agrobotanica 

prof. dr hab. Bożena Deni-
sow 

 

Uniwersytet Przyrodniczy 
Lublinie 

3.  
Redaktor naczelny 
Acta Mycologica 

 

dr hab Wojciech Pusz, 
prof. UPWr 

Uniwersytet Przyrodniczy 
Wrocław 

4.  
Redaktor naczelny 

Monographiae Botanicae 
 

dr hab. Zygmunt Kącki, 
prof. UWr 

 
Uniwersytet Wrocławski 

5.  
Redaktor naczelny 

Wiadomości Botanicznych 
 

dr hab. Arkadiusz Nowak, 
prof. PAN 

 

Uniwersytet Opolski 
 

 
 
Tab. 3. Skład osobowy władz Oddziałów PTB 

Oddział Data wy-
boru Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Skarbnik 

Białostocki 25.04.2016 

dr hab. Andrzej 
Bajguz, prof. 

UwB 
 

dr hab. 
Grażyna 

Łaska, prof. PB 

dr hab. 
Katarzyna  

Jadwiszczak 

dr Alicja  
Piotrowska-
Niczyporuk 

Bydgoski 07.06.2016 
dr hab. inż. 

Anna K. Sawil-
ska 

dr 
Barbara  

Waldon-Rudzionek 

dr inż. Tomasz 
Stosik 

dr inż. Ewa  
Krasicka-

Korczyńska, 

Gdański 27.04.2016 prof. dr hab. 
Jacek Herbich 

prof. dr hab. 
Monika 
Badura 

dr 
Magdalena 

Lazarus 

dr 
Bartłomiej 

Hajek 

Kielecki 02.12.2015 
dr 

Monika  
Podgórska 

dr hab. 
Janusz  

Łuszczyński  
 

dr hab. 
Małgorzata Jan-

kowska-Błaszczuk 

dr hab. 
Joanna Ślusar-

czyk 

Krakowski 03.03.2016 
prof. dr hab. 

Konrad  
Wołowski 

prof. dr hab.  
Stefania Loster 

mgr 
Katarzyna 
Kozielec 

prof. dr hab. 
Piotr Kӧhler 

Lubelski 8.12.2016 
dr hab. Małgo-
rzata Wójcik, 
prof. UMCS 

dr hab. Piotr Sugier dr Robert Zubel 
dr hab. inż.  

Agata Konar-
ska 

Łódzki 12.05.2016 dr Anna  
Bomanowska 

prof. dr hab. 
Krzysztof J. Ku-

rowski 

dr Grzegorz J. Wol-
ski 

dr Agnieszka 
Rewicz 

Olsztyński 14.04.2016 
prof. dr hab. 

Czesław  
Hołdyński 

prof. dr hab. 
Maria Dynowska dr Elżbieta Ejdys dr Sylwia  

Okorska 

Poznański 11.05.2016 
prof. dr hab. 

Maria  
Wojterska 

prof. dr hab. Justy-
na  

Wiland-Szymańska 

dr hab. 
Katarzyna Bucz-

kowska-
Chmielewska 

dr 
Mateusz Raw-

lik 
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Skiernie-
wicki 10.05.2016 

dr 
Waldemar 
Kiszczak 

dr hab. Eleonora  
Gabryszewska 

dr Krzysztof Gór-
nik 

dr Agnieszka 
Wojtania 

Szczeciński 18.03.2016 
prof. dr hab. 
Agnieszka  

Popiela 

dr hab. Wanda  
Bacieczko 

dr hab. Helena  
Więcław 

dr Marcin  
Wilhelm 

Śląski 28.04.2016 
dr hab. Beata 
Babczyńska-

Sendek 

dr hab. Izabella 
Franiel 

dr hab. Alina 
Urbisz 

dr Agnieszka 
Błońska 

Toruński 21.04.2016 
 

dr hab.  
Agnieszka  

Piernik 
dr Edyta Adamska dr Dariusz  

Kamiński 

dr Anna  
Lewandowska-

Czarnecka 

Warszawski 13.04.2016 
dr inż. Kata-
rzyna Marci-

szewska 

dr hab. Jacek  
Zakrzewski 

dr inż. Mirosława  
Górecka 

mgr Adam  
Kapler 

Wrocławski 30.09.2016 
dr hab. Arka-
diusz Nowak, 

prof. PAN 
dr Ewa Szczęśniak dr Magdalena  

Mularczyk 

mgr inż.  
Magdalena 

Wach 
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Tab. 4. Skład osobowy władz Sekcji PTB 

Sekcja Data  
wyboru Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz 

Aerobiologiczna 29.06.2016 dr hab. Idalia  
Kasprzyk, prof. UR 

dr hab. Dorota  
Myszkowska 

dr inż. Aneta  
Sulborska 

Briologiczna 10.09.2015 dr hab. Barbara 
Fojcik dr Robert Zubel dr hab. Adam 

Stebel 

Dendrologiczna 29.06.2016 

dr hab. 
Jacek  

Zakrzewski, prof. 
SGGW 

dr hab. Marian Gier-
tych 

dr hab. Katarzy-
na Jadwiszczak 

Fizjologii i Biochemii  
Roślin 30.06.2016 prof. dr hab. Grze-

gorz Jackowski 
dr hab. Małgorzata 

Wójcik 
dr Małgorzata 

Adamiec 

Geobotaniki i Ochrony 
Szaty Roślinnej 29.06.2016 dr hab. Gabriela 

Woźniak, prof. UŚ dr hab. Zofia Sotek dr Anna Rysiak 

Historii Botaniki 24.10.2016 prof. dr hab. Piotr 
Köhler 

dr Magdalena  
Mularczyk 

dr Ewa  
Kaczmarzyk 

Kultur Tkankowych  
Roślin 29.06.2016 dr hab. inż. Ewa  

Hanus-Fajerska 
dr inż. Ewa Muszyń-

ska 
dr hab. inż. Bar-

bara Nowak 

Lichenologiczna 30.06.2016 prof. dr hab. Martin 
Kukwa dr Dariusz Kubiak dr Anna Łubek 

Mikologiczna 30.06.2016 dr hab. Małgorzata 
Stasińska 

dr hab. Anna  
Biedunkiewicz 

prof. dr hab. 
Kinga Mazur-

kiewicz-
Zapałowicz 

- - przy Oddz. Łódzkim  prof. dr hab. Maria 
Ławrynowicz  dr Dominika  

Ślusarczyk 

- - przy Oddz. Poznań-
skim  prof. dr hab. Anna  

Bujakiewicz  dr Anna Kujawa 

Ogrodów Botanicznych  
i Arboretów 30.06.2016 

prof. dr hab. Wal-
demar  

Buchwald 

dr Maria Lankosz-
Mróz 

mgr inż. Elżbie-
ta Melon 

Paleobotaniczna 05.12.15 prof. dr hab. Monika  
Badura 

dr hab. Agnieszka  
Noryśkiewicz 

mgr Grzegorz 
Skrzyński 

Pteridologiczna 20.09.2016 prof. dr hab. Elżbie-
ta Zenkteler dr Ewa Szcześniak dr hab. Beata 

Woziwoda 

Struktury i Rozwoju  
Roślin 29.06.2016 prof. dr hab. Ewa 

Kurczyńska 
dr hab. Krystyna  

Winiarczyk 

dr hab. 
Urszula  

Zajączkowska 

Sekcja Taksonomii 
Roślin Naczyniowych 26.06.2016 prof. dr hab.  

Agnieszka Popiela 
dr hab. 

Renata Piwowarczyk 
dr Agnieszka  

Rewicz 
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Tab. 5. Liczebność oddziałów PTB1 

Oddział 

Liczba członków Zmiany 
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Białostocki 33 33 - - - - - - 
Bydgoski 24 24 - - - - - - 
Gdański 65 65 - - - - 1 - 
Kielecki 22 21 - 1 - - - - 
Krakowski 149 143 - 6 - - 3 2 
Lubelski 98 98 - - - - 2 - 
Łódzki 52 48 - 4 - - - - 
Olsztyński 37 36 - 1 - - - - 
Poznański 120 119 - 1 - - 3 1 
Skierniewicki 30 27 - 1 - 2 - - 
Szczeciński 39 39 - - - - - 1 
Śląski 58 56 - 1 1 - 1 - 
Toruński 28 28 - - - - - - 
Warszawski 178 169 - 9  - 1 5 
Wrocławski 87 84 - 2 1 - 1 3 
RAZEM: 1020 990 0 26 2 2 11 12 

1 W tabeli uwzględniono: dane z bazy danych PTB,  protokoły z posiedzeń Zarząd Głównego PTB w 
2018 r. oraz sprawozdania z działalności merytorycznej 
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Tab. 6. Liczebność Sekcji PTB 

Sekcja  Liczba członków 

Aerobiologiczna 18 
Briologiczna 25 
Dendrologiczna 56 
Fizjologii i Biochemii Roślin 145 
Fykologiczna 20  
Geobotaniki i Ochrony Szaty  
Roślinnej 

318 

Historii Botaniki 24 
Kultur Tkankowych Roślin 66 
Lichenologiczna 33 
Mikologiczna 
 

63 

Ogrodów Botanicznych  
i Arboretów 

60 

Paleobotaniczna 34 
Pteridologiczna 26 
Struktury i Rozwoju Roślin  96 
Sekcja Taksonomii Roślin  
Naczyniowych 

36 

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

1. Organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych  

W minionym 2018 roku Polskie Towarzystwo Botaniczne uczestniczyło w organizacji następujących 
konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych: 
 
 W dniach 17-20 września w Rogowie, na terenie Leśnego Ośrodka Doświadczalnego SGGW 

odbyła się jubileuszowa, bo XV z kolei Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotech-
nologii Roślin. Instytucjami współorganizującymi to przedsięwzięcie były: Polskie Towarzystwo 
Botaniczne, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie oraz Sekcja Polska International Association for Plant Biotechnology. Orga-
nizacji tegorocznej, XV konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, podjęli się pracownicy 
PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Anny Mikuły 
oraz Pana prof. dr hab. Jana J. Rybczyńskiego. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: mgr 
Małgorzata Grzyb (sekretarz), dr Karolina Tomiczak, dr Aneta Baczewska-Dąbrowska, dr inż. 
Marcin Olszak, mgr Wojciech Tomaszewicz, mgr Jan Marcinkiewicz oraz dr inż. Ewa Muszyń-
ska (Katedra Botaniki SGGW). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin oraz JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Konferencja była dedykowana pamięci 
prof. dr hab. Macieja Zenktelera, pioniera polskich kultur in vitro, nauczyciela i inspiratora wielu 
pokoleń polskich specjalistów z tego zakresu. Sylwetka prof. Macieja Zenktelera i Jego wkład 
w rozwój tej gałęzi nauki w Polsce i na świecie został ukazany w obszernym wykładzie przygo-
towanym przez dr hab. Rafała Móla (prof. UAM) oraz w załączonym do materiałów konferencyj-
nych artykule autorstwa prof. Elżbiety Kuty.  
Tematyka konferencji i jej wymierne efekty  -XV Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i 
Biotechnologii Roślin była okazją do spotkania się nie tylko doświadczonych pracowników nau-
kowych (często liderów wiodących grup badawczych), ale również dużej grupy młodszych pra-
cowników, doktorantów i studentów. Zgromadzeni uczestnicy mieli szansę wymienić doświad-
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czenia i nawiązać nowe kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi przedsię-
wzięciami badawczymi. Osobom stawiającym pierwsze kroki w naukowym świecie, konferencja 
umożliwiła publiczne zaprezentowanie i przedyskutowanie wyników swoich badań przed szero-
kim audytorium. Ukłonem organizatorów w stronę tej grupy osób był konkurs dedykowany mło-
dym naukowcom z cennymi nagrodami. Z okazji Konferencji wydano także „Kalendarz 2019” 
ilustrowany unikatową niepublikowaną naukową dokumentacją fotograficzną dotyczącą zacho-
wania się roślin lub ich fragmentów w warunkach in vitro, zaprojektowany przez dr Karolinę 
Tomiczak.  
Hasłem przewodnim konferencji było "Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności 
w warunkach kultur in vitro". Działalność naukowa Konferencji została oparta o realizację pro-
gramu według następujących sesji naukowych:  
1) Różne twarze postępu we współczesnej biotechnologii (prowadzący: prof. E. Zenkteler, 
UAM), (wykłady: 5, postery: 9);  
2) Nowe narzędzia współczesnej biotechnologii (prowadzący: prof. A. Joachimiak, UJ), (wykła-
dy: 5, prez. ustne: 3, postery:7);  
3) Haploidy i analiza chromosomów (prowadzący: prof. A. Mikuła, PAN OB-CZRB), (wykłady: 
5, prez. ustne: 3, postery: 6);  
4) Biotechnologia w zachowaniu flory, (prowadzący: prof. J. Zimny, IHAR), (wykłady: 1, prez. 
ustne: 4, postery: 5);  
5) Regulatory wzrostu roślin i komórka roślinna w warunkach stresu (prowadzący: prof. J. Szopa- 
Skórkowski, UP Wrocław), (wykłady: 2, prez. ustne: 7, postery: 18);  
6) Wykorzystanie biotechnologii w farmakologii (prowadzący: prof. E. Kępczyńska, USz), (wy-
kłady: 1, prez. ustne: 3, postery: 9)  
7) Zastosowanie biotechnologii podnosi poziom wiedzy biologicznej (prowadzący: prof. M.D. 
Gaj, UŚ), (wykłady 4, prez. ustne: 2)  
Pierwszy dzień konferencji przeznaczony był na rejestrację uczestników, którzy zjeżdżali do Ro-
gowa z różnych zakątków kraju aż do późnych godzin wieczornych. Drugiego dnia rano w auli 
Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej SGGW w Rogowie rozpoczął się intensywny dzień sesji 
plenarnych. W imieniu organizatorów gości powitali prof. Anna Mikuła oraz prof. Jan J. Ryb-
czyński. W otwarciu konferencji udział wzięli przedstawiciel JM Rektora SGGW prof. dr hab. 
Wojciech Pląder, prodziekan ds. dydaktyki kierunku biotechnologia na Wydziale Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW oraz przedstawiciel PAN Ogrodu Botanicznego 
– CZRB w Powsinie prof. PAN, dr hab. Arkadiusz Nowak, dyrektor ds. naukowych. Do uczest-
ników konferencji życzenia skierowali w formie pisemnej prof. dr hab. Romuald Zabielski, Prze-
wodniczący Rady Kuratorów Wydziału II PAN, oraz dr hab. Adam Rostański, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego.  
W trakcie ceremonii otwarcia wręczono także dyplomy uznania za wybitne osiągnięcia naukowe. 
Otrzymali je: prof. dr hab. Halina Wysokińska za wybitne osiągnięcia w zakresie poznawania me-
tabolitów wtórnych świata roślinnego z wykorzystaniem metod biotechnologicznych, prof. dr 
hab. Przemysław Wojtaszek za wkład we współczesną definicję mechanizmu funkcjonowania 
ściany komórkowej i jej roli w życiu rośliny oraz dr Karolina Tomiczak za uzyskanie somatycz-
nych mieszańców w rodzaju Gentiana z wykorzystaniem pola elektrycznego oraz ich morfolo-
giczne, biochemiczne, cytogenetyczne i molekularne opisanie.  
Jako pierwszy z wykładem pt. „Czterdzieści cztery lata aktywności i piętnasta konferencja” wy-
stąpił prof. Jan J. Rybczyński, wielokrotny organizator Konferencji Kultur in vitro i Biotechnolo-
gii Roślin, który w zarysie przedstawił historię roślinnych kultur in vitro, polski wkład w ich roz-
wój oraz korzenie konferencji. Nakreślił On kolejne edycje konferencji wraz z sylwetkami osób 
zaangażowanych w ich organizację. Następnie prof. UAM, dr hab. Rafał Mól przedstawił wspo-
mniany już wcześniej wykład poświęcony osobie prof. Macieja Zenktelera. Na zakończenie wy-
kładu pokazany został krótki, lecz niezwykle wzruszający materiał filmowy, ukazujący jak nie-
zwykle ciepłym, barwnym i pełnym humoru człowiekiem był śp. prof. Maciej Zenkteler.  
Po pełnych wspomnień i historii wykładach wprowadzających rozpoczęła się pierwsza sesja te-
matyczna pt. Różne oblicza postępu biotechnologicznego, którą poprowadziła Pani prof. Elżbieta 
Zenkteler. Wykłady tej sesji były poświęcone głównie tematyce organizmów genetycznie mody-
fikowanych oraz niezwykle eksplorowanej w ostatnim czasie na świecie kwestii biotechnologicz-
nego otrzymywania (z użyciem kultur in vitro) oraz wykorzystania nanocząstek metali. Wykład 
dotyczący wyzwań związanych z nanotechnologią wygłosiła dr hab. inż. Aleksandra Królicka. O 
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ile temat ten budzi powszechne zainteresowanie, co znalazło odzwierciedlenie w wykładach in-
nych sesji oraz prezentacjach plakatowych, o tyle kwestia GMO w Polsce wymaga pewnej nasu-
wającej się refleksji. Czy aby nie jest tak, iż w naszym kraju temat otrzymywania roślin transge-
nicznych wydaje się coraz mniej atrakcyjny? Wykład dr hab. Iwony Kosieradzkiej poświęcony 
był wykorzystaniu materiałów GMO w paszach roślinnych. Z kolei dr Sławomir Sowa z Labora-
torium Kontroli GMO (IHAR-PIB Radzików) skupił się głównie na nowych metodach wykrywa-
nia organizmów genetycznie modyfikowanych otrzymywanych przy użyciu najnowszych narzę-
dzi, takich jak ukierunkowana mutageneza, czy techniki edycji genomów. Zwracał on również 
uwagę na występujące w Unii Europejskiej trudności we właściwym prawnym zdefiniowaniu 
tychże organizmów. Jedynym wykładem tej sesji związanym bezpośrednio z transformacją roślin 
był niezwykle ciekawy i kompleksowo ujmujący problem wykład dr Franklina Gregory (IGR 
PAN), dotyczący zrozumienia mechanizmu oporności roślin na przykładzie dziurawca na trans-
formację z wykorzystaniem Agrobacterium. Ciekawym i znacząco wybiegającym w przyszłość 
wystąpieniem tej sesji był wykład prof. Przemysława Wojtaszka na temat projektu „Flora Roboti-
ca” – rozwoju systemów komunikacyjnych biohybryd roślinnych.  
Drugą tego dnia sesję pt. Nowe narzędzia w roślinnej biotechnologii poprowadził prof. Andrzej 
Joachimiak. Pierwszy prelegent - prof. Wacław Orczyk poświęcił swe wystąpienie gorącemu w 
ostatnim okresie tematowi edycji genomów jako nadziei biotechnologii i hodowli roślin. Rozwi-
nięciem tego zagadnienia był wykład dr inż. Sebastiana Gasparisa, który przedstawił praktyczne 
zastosowanie tychże metod na przykładzie jęczmienia. Wykłady prof. Ewy Kępczyńskiej oraz dr 
Anny Wójcik poświęcone były z kolei badaniu zjawiska somatycznej embriogenezy. Panie zwró-
ciły w swoich prezentacjach uwagę na istotne znaczenie zmian na poziomie metylacji DNA oraz 
zaangażowanie cząsteczek mikroRNA w procesie indukcji somatycznej embriogenezy. Mgr inż. 
Karolina Sobańska przedstawiła osiągnięcia zespołu IGR PAN z Poznania dotyczące opracowa-
nia wydajnych protokołów transformacji Miscanthus sinensis i Miscanthus × giganteus za pomo-
cą techniki mikrowstrzeliwania DNA. Pozostałe wykłady dotyczyły mechanizmów epigenetycz-
nych. Dr hab. Magdalena Żuk przedstawiła zastosowanie modyfikacji epigenetycznych w ocenie 
funkcji genu, zaś mgr Magdalena Działo opowiedziała o możliwości wywoływania ukierunkowa-
nych dziedzicznych zmian metylacji genu CHS indukowanych oligonukleotydami. Temat nano-
cząstek srebra został poruszony w prezentacji dr inż. Alicji Tymoszuk, która wskazała na możli-
wość ich wykorzystania w kontroli zakażeń mikrobiologicznych w kulturach in vitro chryzante-
my. Ciekawym aspektem poruszanym w wykładzie był wpływ nanocząstek na przebieg procesów 
morfogenetycznych w kulturze in vitro. Najmłodszą prelegentką była Pani inż. Emilia Michałow-
ska, która w przejrzysty sposób opowiedziała o wynikach swoich badań dotyczących przydatno-
ści markerów ISSR do oceny zmienności genetycznej roślin chryzantemy wielkokwiatowej 
otrzymanych na drodze somatycznej embriogenezy.  
Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się pierwsza sesja plakatowa oraz warsztaty, prowadzone 
przez prof. Jana J. Rybczyńskiego, będące już tradycyjnym i wyjątkowym punktem konferencji. 
Miały one formę luźnego, otwartego panelu dyskusyjnego, w trakcie którego rozmawiano o naj-
bardziej nurtujących w ostatnim czasie problemach badawczych.   
Drugi dzień wystąpień poświęcony był praktycznemu wykorzystaniu kultur in vitro i narzędzi 
biotechnologicznych w hodowli i ochronie roślin. Trzecia sesja tematyczna pt. Haploidy i analiza 
chromosomów poprowadzona przez prof. Annę Mikułę koncentrowała się głównie na otrzymy-
waniu i analizie haploidów. Sesję rozpoczął prof. Janusz Zimny, który przedstawił bogaty doro-
bek zespołu IHAR z Radzikowa podsumowując 35 lat pracy nad otrzymywaniem haploidów u 
żyta. W kolejnych wykładach zagadnienia związane z uzyskiwaniem haploidów u zbóż poruszały 
Panie dr hab. Iwona Żur (Aktywność systemu antyoksydacyjnego jako czynnik determinujący 
efektywność procesu embriogenezy mikrospor pszenżyta), dr hab. Edyta Skrzypek (Otrzymywa-
nie podwojonych haploidów owsa (Avena sativa L.) metodą androgenezy i krzyżowań oddalo-
nych), dr Marzena Warchoł (Kultury pylników owsa (Avena sativa L.): wpływ wstępnego trak-
towania oraz rodzaju pożywki na tworzenie struktur zarodkopodobnych), dr inż. Dorota Weigt 
(Wpływ zearalenonu na kultury pylnikowe pszenicy) oraz mgr Monika Gajecka (Różnicowanie 
chloroplastów podczas regeneracji zielonych i albinotycznych roślin w kulturze izolowanych mi-
krospor jęczmienia). Zagadnienia cytogenetyczne przedstawili prof. Andrzej Joachimiak (Chro-
mosomy płci roślin in vivo i in vitro) oraz dr inż. Sylwia Oleszczuk (Restytucja mejotyczna jako 
proces określający podwojenie liczby chromosomów w haploidach pszenżyta).  
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Kolejna, czwarta sesja prowadzona przez prof. Janusza Zimnego zatytułowana Biotechnologia w 
ochronie flory rozpoczęła się od wykładu prof. Anny Mikuły. W czasie wykładu przedstawione 
zostały możliwości wykorzystania biotechnologii w ochronie flory, bazujące głównie na zaanga-
żowaniu kultur in vitro do produkcji roślin na potrzeby: 1) popularyzacji, komercjalizacji 
i reintrodukcji; 2) pozyskiwania materiału roślinnego, linii komórkowych dla produkcji metaboli-
tów wtórnych o znaczeniu farmaceutycznym bądź poszerzenia ich spektrum, 3) tworzenia ban-
ków tkanek w warunkach spowolnionego wzrostu in vitro lub w ciekłym azocie (LN), 4) pozy-
skiwania roślin wolnych od patogenów, 5) badań nad biologią rozwoju gatunków zagrożonych, 
rzadkich i wymierających oraz 6) oceny zmienności populacji. Kolejne 15-minutowe referaty tej 
sesji skupiały się na wykorzystaniu kultur tkankowych w rozmnażaniu i zachowaniu zagrożonych 
gatunków flory polskiej.  
Sesja piąta pt.: Roślinne regulatory wzrostu i komórka roślinna w warunkach stresu prowadzona 
przez prof. Jana Szopę-Skórkowskiego przeniosła słuchaczy w niezwykle istotne fizjologiczne 
aspekty praktycznego wykorzystania kultur in vitro. Sesję rozpoczął prof. Jan Kępczyński wykła-
dem poświęconym karrikinie - nowemu regulatorowi wzrostu i rozwoju roślin. Z kolei prof. 
Agnieszka Płażek przedstawiła wykład poświęcony wpływowi stresu troficznego na rozwój wo-
reczków zalążkowych w słupkach gryki zwyczajnej w warunkach in vitro. W sesji wygłoszono 
także 7 doniesień ustnych związanych z tematem regulatorów wzrostu roślin oraz stresu. Tego 
samego dnia odbyły się jeszcze druga sesja plakatowa oraz uroczysta kolacja, której główną 
atrakcją był specjalny, jubileuszowy tort z okazji XV edycji konferencji.  
Ostatni dzień konferencji rozpoczęła sesja szósta pt.: Biotechnologia w farmakologii prowadzona 
przez prof. Ewę Kępczyńską. Główny wykład poświęcony akumulacji glikozydów irydoidowych 
i fenyloetanoidowych w kulturach in vitro roślin z rodzaju Rehmannia wygłosiła dr hab. Ewelina 
Piątczak. Przedstawiono także 3 komunikaty ustne, których autorami byli mgr inż. Mateusz Kaw-
ka, dr hab. Barbara Thiem oraz dr hab. Anna Stojakowska.  
Po krótkiej przerwie kawowej, w trakcie której wykonano pamiątkowe grupowe zdjęcie uczestni-
ków konferencji, rozpoczęła się ostatnia, siódma sesja, zatytułowana Biotechnologia w podnosze-
niu podstawowej wiedzy biologicznej, której przewodniczyła prof. Małgorzata Gaj. Pierwszy wy-
kład w tej sesji, wygłoszony przez dr inż. Marcina Olszaka, był poświęcony zagadnieniu induko-
wanych totipotencjalnych komórek macierzystych roślin i nowego spojrzenia na bardzo wczesne 
etapy odróżnicowywania i indukcji embriogeniczności. W kolejnym wykładzie dr inż. Laurencja 
Szała przedstawiła osiągnięcia zespołu poznańskiego IHAR-PIB dotyczące wykorzystania metod 
biotechnologicznych w resyntezie rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Z kolei dr Wojciech 
Szypuła zaprezentował zagadnienia związane z kulturą in vitro i biotechnologią widłaków – ro-
ślin niezwykle interesujących z punktu widzenia uzyskiwania z nich cennych substancji farmako-
logicznych.  
Komunikaty ustne wygłosiły Panie mgr Ewa Kaczmarek – przedstawicielka Lasów Państwowych 
(Identyfikacja molekularna (barkodowanie DNA) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin 
Puszczy Białowieskiej) oraz mgr Małgorzata Grzyb, która przybliżyła zagadnienie jedno- 
i wielokomórkowego pochodzenia somatycznych zarodków u paproci drzewiastej Cyathea de-
lgadii.  
Na zakończenie tej sesji oraz całej konferencji wystąpił wieloletni jej organizator – prof. Jan J. 
Rybczyński, wygłaszając wykład pt.: „Różne poziomy zjawisk morfogenetycznych in vitro pa-
proci drzewiastych” będący podsumowaniem wieloletnich zainteresowań zespołu profesora tą 
grupą roślin.  
Po wykładzie uroczyście wręczono wyróżnienia w konkursie młodych naukowców, którzy nie 
ukończyli 30 roku życia. Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili członkowie Komitetu 
Naukowego Konferencji, wyróżniła 5 wystąpień, które zostały nagrodzone specjalnym dyplomem 
i nagrodą rzeczową. Za wystąpienia ustne wyróżniono dr Annę Wójcik (miRNA - małe cząstecz-
ki o dużym znaczeniu w regulacji plastyczności rozwojowej komórek roślinnych w kulturze in vi-
tro) oraz inż. Emilię Michałowską (Ocena przydatności markerów ISSR do badań DNA roślin 
Chrysanthemum × grandiflorum Ramat./Kitam. uzyskanych w wyniku embriogenezy somatycz-
nej). Spośród prezentacji plakatowych wyróżniono: mgr inż. Tomasza Oleszkiewicza (Optimiza-
tion of carrot protoplasts fusion parameters using fluorescent proteins), mgr Agatę Hnitecką (Epi-
genetic regulation of chalcone synthase isoforms expression in flax (Linum usitatissimum L.) 
plants under stress conditions) oraz mgr Paulinę Kościelniak (Expression profile of the HvSNAC1 
gene (Stress-responsive NAC) in barley during cold stress treatment).  
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Na zakończenie konferencji prof. Anna Mikuła oraz prof. Jan J. Rybczyński podziękowali 
wszystkim za przybycie i pożegnali uczestników. Prof. Jan Rybczyński nie kryjąc wzruszenia 
jeszcze raz wspomniał postać śp. Prof. Macieja Zenktelera i podziękował Pani prof. Elżbiecie Ze-
nkteler za honorowy udział w konferencji. W imieniu uczestników konferencji Pani prof. Ewa 
Kępczyńska złożyła Komitetowi Organizacyjnemu podziękowania i gratulację za zorganizowanie 
wydarzenia. 
Podsumowując, w konferencji wzięło udział 130 uczestników, a wyniki swoich badań (również 
jako współautorzy) zaprezentowało w sumie 299 naukowców. Wygłoszono łącznie 23 wykłady i 
22 prezentacje ustne oraz przedstawiono 54 doniesienia plakatowe. Streszczenia referatów oraz 
przedstawionych plakatów zostały wydane w języku angielskim w czasopiśmie BioTechnologia 
vol. 99 (3): 215-324.  
XV Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin odbyła się dzięki dofinan-
sowaniu w ramach umowy 1017/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Dużego wsparcia udzielili także 
sponsorzy: OLYMPUS, Biogenet. A.G.A. Analytical, Lasy Państwowe, ideas4biology.com, MBS 
szkolenia. Patronatu medialnego udzieliły serwisy: e-biotechnologia.pl, sekwencjonowanie.com 
oraz Nexbio.   
Wszystkie fotorelacje i materiały filmowe z konferencji są dostępne na stronie Polskiego Towa-
rzystwa Botanicznego https://pbsociety.org.pl/ oraz jego repozytorium. 

 
 
 W dniach 12-15 września w Krakowie odbyła się 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„PLANT FUNCTIONING UNDER ENVIRONMENTAL STRESS”. Głównym organizatorem 
Konferencji było Polskie Towarzystwo Botaniczne. Współorganizatorami byli: Komitet Nauk 
Agronomicznych PAN oraz Instytut Fizjologii Roślin im F. Górskiego w Krakowie. Konferencję 
zorganizowano przy współpracy Uniwersytetu Alberta w Edmonton, Kanada, Uniwersytetu Rolni-
czego w Nitrze, Słowacja, Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, Węgry, Uniwersytetu Pe-
dagogicznego W Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie.  
Patronat nad Konferencją objął: Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Zadanie, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konferencji wykonano zgodnie z pla-
nem określonym w umowie oraz decyzji 1017/P-DUN/2018 z dnia 20.07.2018 r. Uzyskane środki 
wydatkowano na opłacenie teczki uczestnika oraz opracowanie i druk posterów promujących kon-
ferencję.  
Konferencja skupiła pracowników, doktorantów i studentów uczelni wyższych, jednostek nauko-
wych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, prowadzących badania nad fizjologicznymi, 
biochemicznymi i molekularnymi aspektami reakcji organizmów roślinnych na działanie abiotycz-
nych i biotycznych stresów środowiskowych badanych na poziomie komórki, całych roślin i ro-
ślinnego łanu. Szeroka tematyka obejmująca zarówno efekty badań eksperymentalnych jak 
i możliwości ich praktycznego wykorzystania w hodowli roślin sprawiła, że konferencja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Dzięki komitetowi naukowemu oraz wysokiej klasy specjalistom za-
proszonym jako wykładowcy, poziom naukowy Konferencji był bardzo wysoki.  
Patronat Honorowy nad konferencją objął:  
Dr Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Organizacja konferencji została powierzona Komitetowi Organizacyjnemu w składzie: dr 
hab. Maciej T. Grzesiak, prof. IFR PAN - Instytut Fizjologii Roślin PAN – przewodniczący  
dr Grzegorz Rut – Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – sekretarz  
dr hab. Tomasz Hura, prof. IFR PAN - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
dr hab. Franciszek Janowiak - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
prof. dr hab. Janusz J. Zwiazek –Uniwersytet Alberta, Edmonton, Kanada 
prof. dr hab. Balazs Barna- Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry. 
prof. dr hab. Angelika Filova - Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja 
prof. dr hab. Marcin Rapacz - Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 
dr hab. Renata Bączek-Kwinta - Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 
dr hab. prof. UP Andrzej Rzepka – Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

https://pbsociety.org.pl/
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dr Krystyna Oracz – Katedra Fizjologii Roślin SGGW, Warszawa 
dr Agnieszka Ostrowska - Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie 
Nad merytoryczną wartością konferencji czuwał Komitet Naukowy składający się z naukowców 
reprezentujących ośrodki naukowe z zagranicy i z Polski, w których realizowana jest tematyka 
konferencji: 
dr hab. Maciej T. Grzesiak, prof. IFR PAN - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
dr hab. Franciszek Janowiak - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
prof. dr hab. Janusz J. Zwiazek –Uniwersytet Alberta, Edmonton, Kanada 
prof. dr hab. Hanna Bandurska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
prof. dr hab. Balazs Barna- Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry 
dr hab. Renata Bączek-Kwinta - Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 
prof. dr hab. Władysław Filek - Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Rolniczy, Kraków 
dr hab. prof. UP Andrzej Rzepka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
prof. dr hab. Stanisław Grzesiak - Instytut Fizjologii Roślin PAN 
dr Krystyna Oracz – Katedra Fizjologii Roślin SGGW, Warszawa 
Przy organizacji konferencji uzyskano merytoryczne wsparcie od czołowych polskich i zagranicz-
nych uczonych m.in. Aliny Kacperskiej, Zofii Starck, Michela Jacksona, Karla Doerffinga, Janusza 
Zwiazka, Mirosława Zimy, Balasa Barny, Heleny Gawrońskiej, Hanny Bandurskiej, Edwarda 
Gwoździa. Działalność naukowa Konferencji została oparta o realizację programu według 7 sesji 
naukowych i 3 sesji posterowych, których prowadzenie Komitet Naukowy powierzył wybitnym 
specjalistom polskim i zagranicznym.  
Sesje tematyczne obejmowały zagadnienia z zakresu: Edward A. Gwóźdź –nestor of research plant 
stress biology of Poznań; significance of root system structure in relation to stress sensitivity in 
crop plants; molecular biology: application to studies of plant tissues culture, gene expression and 
stress proteins; whole plant responses to combination of abiotic and biotic stresses in natural and 
agricultural systems” -abiotic stresses combination -fields and pots experiments and abiotic stress; 
prospects for improvement of crop production in adverse environments.  
Główny trzon programu konferencji stanowiły wykłady plenarne wygłoszone przez 9 specjalistów 
zagranicznych i 5 polskich.  
Autorami wykładów plenarnych byli: 
- profesor Hanna Bandurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
- profesor Balazs Barna, Węgierska Akademia Nauk w Budapeszcie 
- doktor Wojciech Bąba, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
- profesor Joanna Deckert, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
- profesor Edward. A Gwóźdź, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
- profesor Peter Hedden,  Rothamsted Research w Harpenden, Anglia 
- profesor Fulai Liu, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania  
- profesor Ulrich Luttge, Techniczny Uniwersytet w Darmstadt, Niemcy 
- profesor Maria Muller, Uniwersytet w Grazu, Austria 
- doktor Shino Goto-Yamada, RIKEN, Wako, Japonia  
- profesor Paweł Sowiński, Uniwersytet Warszawski 
- profesor Janusz  J. Zwiazek z Uniwersytetu Alberta, Edmonton, Kanada 
- doktor Kenji Yamada, Narodowe Centrum, Okazaki, Japonia 
- profesor Xiangnan Li, Chińska Akademia Nauk  
 
Celem naukowym konferencji było zapoznanie uczestników z aktualnym stanem badań z zakresu 
fizjologii stresu. Realizacji tego celu podporządkowany był wybór tematów wykładów plenarnych 
obejmujących zagadnienia o charakterze przeglądowym dotyczących reakcji roślin na stresy oraz 
aspekty metodyczne z zakresu najnowszych osiągnięć biologii molekularnej i biotechnologii. Pro-
gram konferencji sprzyjał stworzeniu możliwości wymiany poglądów, dyskusji dotyczącej wyni-
ków badań oraz nawiązaniu kontaktów umożliwiających podejmowanie wspólnych projektów ba-
dawczych. Podczas konferencji zostały przedstawione najnowsze wyniki prac badawczych doty-
czące reakcji roślin na stresy abiotyczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na fizjologiczne, bio-
chemiczne i molekularne aspekty funkcjonowania organizmów roślinnych w warunkach stresu śro-
dowiskowego.  
Program konferencji sprzyjał stworzeniu możliwości wymiany poglądów, dyskusji dotyczącej wy-
ników badań oraz nawiązaniu kontaktów umożliwiających podejmowanie wspólnych projektów 
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badawczych. Podczas konferencji zostały przedstawione najnowsze wyniki prac badawczych doty-
czące reakcji roślin na stresy abiotyczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na fizjologiczne, bio-
chemiczne i molekularne aspekty funkcjonowania organizmów roślinnych w warunkach stresu śro-
dowiskowego. W czasie konferencji analizowano możliwości i perspektywy badań interdyscypli-
narnych oraz możliwości praktycznego wykorzystania. Dyskusje umożliwiły wymianę doświad-
czeń i sprzyjały w nawiązaniu współpracy pomiędzy specjalistami z różnych ośrodków nauko-
wych.  
 
W związku z 80 rocznicą urodzin profesora Uniwersytetu Poznańskiego Edwarda A. Gwoździa 
pierwsza sesja plenarna była poświęcona omówieniu jego dorobku naukowego i organizacyjnego. 
Dzięki temu uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z historycznymi aspektami rozwoju 
w Polsce badań nad fizjologią stresu. Zorganizowany w trakcie konferencji konkurs dla młodych 
pracowników naukowych za najlepszą prezentację wyników badań  
 
Efektem realizacji konferencji jest: 

1. nawiązanie i zacieśnienie współpracy między naukowcami i ośrodkami badawczymi w kraju i za 
granicą oraz integracja środowiska naukowego 

2. przedstawienie i omówienie w szerokim gronie problemów naukowych kluczowych dla zapewnie-
nia postępu w działalności badawczej w poruszanej dziedzinie nauki 

3. poprzez konkurs na najlepszą prezentację zaktywizowano młodych naukowców w zakresie prezen-
towania wyników badań własnych 

4. wskazanie najważniejszych osiągnięć, które w istotny sposób przyczyniły się do postępu fizjologii 
stresu u roślin oraz określenie i wytyczanie nowych kierunków badawczych 

5. przybliżenie historycznych aspektów kształtowania się nauk związanych z fizjologią stresu 
w Polsce 

6. poprzez stronę internetową konferencji, opublikowanie anglojęzycznej monografii pokonferencyj-
nej dostępnej w systemie Open Acccess, oraz udostępnienie podsumowania osiągnięć konferencji 
na łamach czasopisma Wiadomości Botaniczne (dostępnego w internecie w wolnym dostępie) 

7. trwałym efektem konferencji są wydawnictwa konferencyjne: program, streszczenia, 
publikacje anglojęzyczne, strona internetowa konferencji i podsumowanie osiągnięć opublikowane 
w Wiadomościach Botanicznych. 

 
Poniżej przedstawiono opis sposobu wywiązania się przez wnioskodawcę z ob-
owiązku rozpowszechniania informacji o otrzymanym finansowaniu: 

 
1. Zgodnie z umową informacja treści: „11. Międzynarodowa Konferencja “Plant Functioning Under 

Environmental Stress”– zadanie finansowane w ramach umowy 1017/P-DUN/2018 ze środków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę” 
została zamieszczona pod adresem: https://pbsociety.org.pl/default/konferencje/ oraz w książce 
abstraktów dostępnej on-line pod adresem: 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11738-018-2757-x.pdf 

2. Informacja o finansowym wsparciu wraz z logo MNiSW była wyświetlana także w trakcie uroczy-
stego otwarcia Konferencji oraz znajdowała się na plakatach informacyjnych 

3. Informacja o konferencji została rozpowszechniona poprzez plakaty promujące konferencję, stronę 
internetową konferencji, na której zamieszczono wszystkie najważniejsze informacje dotyczące te-
go przedsięwzięcia oraz jej program (http://ifr-pan.edu.pl/konferencja-stress); zamieszczenie od-
niesień (linki) do strony internetowej Konferencji na stronach współorganizatorów PTB, IFR PAN, 
UP; 

4. Zapowiedź o konferencji wraz z zaproszeniem do udziału w niej została zamieszczona na stronach 
internetowych: PTB, IFR PAN, UP, oraz była rozesłana pocztą elektroniczną do osób zaintereso-
wanych podjętą tematyką. 

5. Informacja o konferencji została rozpowszechniona w lokalnej prasie, radiu i telewizji 
6. Konferencja została objęta patronatem honorowym dr Jarosława Gowina - Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego, dzięki temu sprawozdanie z konferencji trafiło także do Kancelarii Ministra; 
7. Program konferencji został udostępniony w języku angielskim na stronie internetowej konferencji 

http://ifr-pan.edu.pl/konferencja-stress , streszczenia zostały opublikowane w książce abstraktów w 

https://pbsociety.org.pl/default/konferencje/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11738-018-2757-x.pdf
http://ifr-pan.edu.pl/konferencja-stress
http://ifr-pan.edu.pl/konferencja-stress
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czasopiśmie Acta Physiologiae Plantarum (2018) 40:193 https://doi.org/10.1007/s11738-018-2757-
x dostępnej on-line pod adresem: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11738-018-
2757-x.pdf wybrane prace będą opublikowane w pokonferencyjnej monografii „Cracow-Plant-
Stress-Conference-Series” no. 13 (2019) 

8. Raport opisujący tematykę, cele, efekty i przebieg konferencji został udostępniony on-line na ła-
mach czasopisma Wiadomości Botaniczne vol. 62, 2018 (lista B; 8 pkt.). Materiały te są dostępne 
online bezpłatnie pod adresem: https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-
wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/ 

 
W trakcie konferencji wygłoszono 14 wykładów plenarnych, 30 komunikatów w tym 14 komu-
nikatów zgłoszonych do konkursu dla młodych naukowców oraz przedstawiono 110 posterów. 
 
 
 Sesja Naukowa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Celem konferen-

cji naukowej było zaprezentowanie realizowanych przez członków Oddziału badań naukowych i 
zainteresowań badawczych. Ogólna liczba uczestników: 21, liczba wystąpień: referaty -9, po-
stery- 0. 

 
 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oddziału Białostockiego PTB "Różnorodność Bio-

logiczna od komórki do ekosystemu- Nowe wyzwania w badaniach botanicznych i środowi-
skowych" 14-15.09.2018 r., Białystok. Organizatorzy: Oddział Białostocki PTB, Uniwersytet w 
Białymstoku, Politechnika Białostocka. Celem naukowym konferencji była prezentacja wyników 
badań, wymiana wiedzy oraz dyskusja nad problemami i aspektami różnorodności roślin, grzybów 
i porostów. Ogólna liczba uczestników: 43, liczba wystąpień: referaty -13, postery- 0. 

 
 Konferencja z cyklu „Szata roślinna łąk w procesie przemian” pod hasłem „Zróżnico-
wanie regionalne roślinności łąk”. 6-7.09.2018 r., Wyszków. Współorganizatorzy: Oddziały Byd-
goski i Toruński PTB, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Pracownia Botaniki, Ekologii i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Zakład Botaniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin oraz Zakład Badań Środowiskowych i Edukacji 
Przyrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem naukowym kon-
ferencji była dyskusja na temat zagadnień fitogeograficznych, przyjrzenie się specyfice flory-
stycznej, fitosocjologicznej i ekologicznej roślinności łąkowej w różnych regionach naszego 
kraju. Proponowana tematyka nasuwa wiele pytań np jaki jest stan wiedzy na temat odrębno-
ści łąkowych i pastwiskowych zespołów roślinnych występujących zarówno na niżu Polski, jak 
i w górach? Które jednostki roślinności łąk, pastwisk i ziołorośli różnicują się w gradiencie 
kontynentalizmu? Jak pod względem syntaksonomicznym ujmujemy analogiczne, ale odmien-
ne fitogeograficznie zbiorowiska? W jakim stopniu chorologia gatunków diagnostycznych s.l. 
decyduje o klasyfikacji jednostek roślinności łąkowej? Czy analizujemy podobieństwa i różnice 
fitogeograficzne łąk w Polsce w kontekście wiedzy o zbiorowiskach łąkowych Europy? Czy 
zróżnicowanie fitogeograficzne łąk przekłada się na ich fizjonomię, strukturę fitosocjologiczną, 
dynamikę i wartość użytkową? W jakim stopniu oddziaływania antropogeniczne na użytkach 
zielonych zacierają specyficzne cechy regionalne roślinności łąkowej, powodując m.in. spadek 
udziału gatunków chronionych, zagrożonych, użytkowych, leczniczych, itp.? Ogólna liczba 
uczestników: 28, liczba wystąpień: referaty -16, postery- 7, komunikaty -8. 

 
 Konferencja Oddziału Lubelskiego i Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB pt. “Foto-

synteza w świetle badań fizjologicznych i biochemicznych” 02.07.2018, Lublin Współorganiza-
torzy: Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin PTB, Oddział Lubelski PTB, Wydział Biologii i Bio-
technologii UMCS. Celem spotkania była prezentacja dokonań i wymiana doświadczeń dotyczą-
cych badań nad strukturą i funkcją aparatu fotosyntetycznego oraz podtrzymanie istniejących i na-

https://doi.org/10.1007/s11738-018-2757-x
https://doi.org/10.1007/s11738-018-2757-x
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11738-018-2757-x.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11738-018-2757-x.pdf
https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/
https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/
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wiązanie nowych nici współpracy pomiędzy naukowcami z różnych ośrodków badawczych. Ogól-
na liczba uczestników: 46, liczba wystąpień: referaty -7, postery- 24. 

 
 Sympozjum taksonomiczne pt. Distribution, variability and ecological preferences of 
species form Plagiothecium genus form Estonia. 08-12.10.2018 r.; Estonia, Tartu. Współorgani-
zatorzy: Grzegorz J. Wolski, O. Łódzki PTB. Ogólna liczba uczestników: 25, liczba wystąpień: 
referaty -3, postery- 0. 

 
 
 XXVI Ogólnoakademicka Konferencja Metodyczna pt. „Ochrona Środowiska”. 04-06 
09.2018 r. Katowice. Współorganizatorzy:  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersy-
tetu Śląskiego. Celem naukowym konferencji była próba odpowiedzi na pytanie,  jak rozwijać 
ideę identyfikacji stanu środowiska i jego poprawy, kształcić specjalistów w tym zakresie 
oraz stworzyć perspektywę rozwoju ochrony środowiska w skali kraju i Europy? Ogólna 
liczba uczestników: 55, liczba wystąpień: referaty -188, postery- 1. 

 
 47. Białowieskie Seminarium Geobotaniczne. 4-16.11.2018, Białowieża. Współorga-
nizatorzy: Zarząd Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB, Białowieska Stacja Geo-
botaniczna, prof. dr hab. Jan Holeksa (ZERiOŚ UAM). Celem seminarium była dyskusja nad 
problemem ocieplenie klimatu, a reakcjami populacji i gatunków roślin, fitocenoz i ekosyste-
mów. Ogólna liczba uczestników: 45, liczba wystąpień: referaty -12, postery- 0. 

 
 XXX Zjazd Lichenologów Polskich-International Conference "Protection of Lichens 
in Poland and Europe". 26-29.09.2018. Kęszyca. Współorganizatorzy: Leśna Sekcja Licheno-
logiczna PTB, Zakład Nauk Morfologicznych, Biologii i Nauk o Zdrowiu, AWF Poznań, ZWKF 
Gorzów Wlkp. LOP Zarząd Okręgu w Gorzowie, Nadleśnictwo Międzyrzec/RDLP Szczecin. Ce-
lem naukowym konferencji była prezentacja wyników badań oraz warsztaty terenowe. Ogól-
na liczba uczestników: 55, liczba wystąpień: referaty -10, postery- 13. 

 
 II Seminarium Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych PTB.  10–12.07.2018 r. Koryciny. 

Współorganizatorzy: Instytut Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach, Jolanta i Paweł Marciniuk. Celem seminarium była prezentacja, i wymiana doświadczeń 
dotyczących badań o tematyce taksonomicznej 

Ogólna liczba uczestników: 22, liczba wystąpień: referaty -14, postery- 17. 
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2. Organizowanie posiedzeń naukowych Oddziałów i Sekcji PTB.  
W roku  2018 podczas zebrań zorganizowanych przez Oddziały i Sekcje PTB wygłoszono łącznie 
około 72 referatów. Poniżej w tabeli nr 7 podano tematy omawiane na poszczególnych posiedzeniach. 

 
Tabela 7. Wykaz posiedzeń naukowych Oddziałów i Sekcji PTB w 2018 roku 

Data Prelegenci i tytuły referatów Liczba 
uczest-
nik-ów 

 
Oddział Białostocki 
 
27.04.2018 prof. dr hab. Wacław Orczyk - Edytowanie genomów. Biotechnologia i ho-

dowla roślin na progu nowych możliwości 
29 

Oddział Bydgoski 

4.06.2018 prof. dr hab E. Krasicka-Korczyńska, H. Ratyńska, M. Korczyński - Dolina 
narcyzów na Zakarpaciu  
 

7 

11.12.2018 dr R. Hoffmann - Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych okolic Zielonej Góry oraz 
zmiany zachodzące w ich obrębie w ostatnich 30. latach  

13 

 
Oddział Kielecki 

18.04.2018 dr Monika Podgórska -referat pt. "Doktor Edward Bróż – wspomnienie w 10 
rocznicę śmierci" 

12 

 
Oddział Krakowski 
 
11.01.2018  mgr Beata Kawka (Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ-CM)- Kultury in 

vitro Scutellaria sp. - bogate źródło bioaktywnych metabolitów  
16 

01.03.2018 prof. dr hab. Konrad Wołowski, dr Joanna Lenarczyk (Instytut Botaniki im. W. 
Szafera PAN) -Eugleniny i zielenice w Tatrach - podsumowanie 150 letnich 
badań  

14 

15.03.2018 dr Agnieszka Szewczyk (Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ – CM) - Bada-
nia nad kulturami in vitro Ginkgo biloba 

20 

22.03.2018 mgr Katarzyna Kała (Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ – CM) - Grzyby 
jadalne źródłem substancji biologicznie aktywnych - nowe kierunki badań 

18 

05.04.2018 mgr Klaudia Sychta (doktorantka Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego) -Akumulacja metali i tolerancja na cynk i ołów komórek w kulturze 
zawiesinowej gatunków Viola L. z gleb metalonośnych 

11 

12.04.2018 mgr Joanna Bokalska-Rajba (doktorantka Instytutu Botaniki im. W. Szafera 
PAN)-Współczesny opad pyłku w okolicach III Kampusu UJ 

9 

19.04.2018 mgr Justyna Żabicka (Doktorantka Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego) - Rola hybrydyzacji w powstawaniu, utrzymywaniu i redukcji bioróż-
norodności - badanie zróżnicowania genetycznego w kompleksie Viola epipsi-
la Ledeb.- Viola palustris L. wybranych polskich populacji 

13 



16 
 

26.04.2018 dr Ewa Surówka (Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN) - Czy ro-
śliny rozróżniają patogeny indukując mechanizmy obronne? 

14 

24.05.2018 mgr Agnieszka Gołdyn (Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ – CM) - Ga-
tunki rodzaju Vitex (Niepokalanek) w kulturach in vitro 

15 

07.06.2018 dr Katarzyna Sułkowska- Ziaja (Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ – CM)- 
Kultury mycelialne grzybów nadrewnowych źródłem związków o zastosowa-
niu leczniczym i kosmetologicznym 

6 

14.06.2018 Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego UJ 11 

21.06.2018 mgr Marta Klimek - Szczykutowicz (Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ – 
CM) „Nasturtium officinale - pozycja w tradycyjnej i współczesnej fitoterapii, 
kosmetologii i ochronie środowiska oraz znaczenie badań biotechnologicznych 

 7 

11.10.2018 prof. dr hab. Konrad Wołowski (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN) - Zna-
czenie mikrosiedlisk w zachowaniu różnorodności glonów 

13 

25.10.2018 Wizyta na Cmentarzu Rakowickim 
 

 

08.11.2018 mgr Magdalena Solarska (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN) „Dymorfizm 
- jego funkcja i taksonomiczne konsekwencje u kryptofitów (Cryptophyceae)"  

12 

22.11.2018 mgr Marta Klimek-Szczykutowicz (Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ – 
CM) - Cytryna zwyczajna (Citrus limon) - ekologia, skład chemiczny, aktyw-
ność biologiczna oraz znaczenie prozdrowotne, dietetyczne i kosmetyczne 

13 

06.12.2018 mgr Karolina Stańczyk (Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ – CM) "Wita-
mina C – biosynteza, właściwości fizyko-chemiczne, znaczenie lecznicze i 
kosmetyczne oraz „nowe” egzotyczne źródła jej pozyskiwania - Malpighia 
glabra (acerola), Myrciaria dubia (camu-camu) i Carica papaya (papaja) 

12 

3.12.2018 dr Agnieszka Szopa (Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ – CM) - Zioło-
lecznictwo w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych 

8 

 
 
Oddział Lubelski 
 
09.01.2018 prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta - Rośliny w wielowymiarowych prze-

strzeniach, czyli przemyślenia o analizie danych w botanice.  
17 

23.01.2018 dr inż. Anna Kiełtyka- Dadasiewicz - Mięty nie tylko miętowe. 19 

25.01.2018  dr hab. Edyta Sierka - Interdyscyplinarność i aplikacja - nowe oblicze nauki i 
edukacji? 

24 

13.03.2018 dr Anna Rysiak - Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) – 
groźna roślina inwazyjna i ciekawy obiekt badawczy. 

27 

20.03.2018 mgr Magdalena Śmigała - Biologia kwitnienia Iris aphylla L.  24 

10.04.2018 prof. dr hab. Bożenna Czarnecka - Jak poznawałam życie i dzieło Marii Hem-
pel (1834-1904) – cichej bohaterki powstania styczniowego, botanika i etnobo-
tanika  

14 
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24.04.2018  dr Dorota Tchórzewska - Allium ampeloprasum var. ampeloprasum – ‘bez-
wonny czosnek’ alternatywa dla wrażliwych konsumentów  

20 

15.05.2018 dr hab. Marek Kucharczyk - Fotografia w służbie ekologii – o fotografii hemis-
ferycznej w badaniach lasu  

16 

17.05.2018 dr Beata Żuraw, inż. arch. kraj. Anna Pękała - Spitzbergen - wrażenia botanika 
i architekta krajobrazu  

23 

22.05.2018 dr n. farm. Tomasz Baj - Poszukiwanie substancji roślinnych do zastosowania 
w farmaceutykach, nutraceutykach i kosmetologii  

29 

05.06.2018 dr hab. Katarzyna Dzida - Stewia (Stevia rebaudiana Bert.) – właściwości i 
wartość odżywcza  

10 

15.06.2018 Członkowie OL PTB - Spotkanie w Ogrodzie Botanicznym UMCS  15 

30.10.2018 mgr inż. Rafał Siek - Pokaz czterech diaporam pt. 'Tajemnice poleskich bagien'  41 

13.11.2018  prof. dr hab. Wiesław Mułenko - Wyniki badań botanicznych Wincentego Pola 
w opinii Profesora Władysława Szafera (Kilka refleksji o florze Tatr i jej 
przemianach)  

18 

27.11.2018 prof. dr hab. Bożenna Czarnecka - Botaniczne gusła i czary – Chełmskie i 
Podkarpackie, czyli co kraj to obyczaj  

42 

04.12.2018 dr n. farm. Katarzyna Szewczyk - Badania fitochemiczne i potencjał biolo-
giczny gatunków z rodzaju Impatiens L.  

11 

18.12.2018 dr Grażyna Szymczak - Ogród Botaniczny mniej znany... śniegiem i lodem 
wrażenia malowane  

16 

 
Oddział Łódzki 
 
27.03.2018 dr Piotr Szymczyk- Wybrane zastosowanie szlaków wtórnego metabolizmu 

roślin w biochemii  
8 

24.04.2018  prof. dr hab. Romuald Olaczek- Przyroda jako wartość – rozważania aksjolo-
giczne  

34 

 
Oddział Olsztyński 
 
6.12.2018 prof. dr hab. Czesław Hołdyński- Osobliwości przyrodnicze Wzgórz Dylew-

skich 
48 

3.10.2018 prof. dr hab. Czesław Hołdyński- Flora i roślinność PK Wzgórza Dylewskie  63 

15.11.2018 prof. dr hab. Czesław Hołdyński- Wpływ jeleniowatych na stan zachowania 
flory i zbiorowisk leśnych w Słowińskim Parku Narodowym  

28 

 
Oddział Poznański 
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24.01.2018 prof. dr hab. Jan Holeksa- Problemy ochrony ścisłej jako skutek błędów po-
znawczych w postrzeganiu przyrody  

52 

28.02.2018 dr hab. prof. UAM Władysław Polcyn- Profesor Paczoski, a dzisiejsze błędy 
poznawcze w postrzeganiu Puszczy Białowieskiej 

74 

28.03.2018 dr hab. prof. UAM Julian Chmiel, mgr Krystian Florkowski- Zasoby selerów 
błotnych Apium repens (Jacq.) Lag., gatunku o znaczeniu dla Europy, w Wiel-
kopolsce  

13 

13.06.2018 dr hab. prof. UAM Magdalena Krzesłowska- Efekty naukowe oraz wrażenia 
turystyczne z 2 tygodniowego pobytu w Max Planck Institute for Plant Bree-
ding Research w Kolonii  

7 

24.10.2018 dr hab. Bogdan H. Chojnicki- Wpływ właściwości optycznych atmosfery na 
wymianę ciepła I masy między torfowiskiem a atmosferą 

16 

21.11.2018 dr Łukasz Wojtyla- Siarkowodór i jego znaczenie w biologii roślin  12 

12.12.2018 dr hab. prof. UAM Z. Celka oraz studenci: J. Buda, M. Gruszczyńska, K. Kar-
picka-Ignatowska, A. Mylka, E. Sokołowska, M. Stefan, J. Winkler-Galicki- 
Przyrodnicze i kulturowe impresje z pobytu w Archangielsku i na Wyspach 
Sołowieckich  

32 

 
Oddział Skierniewicki 
 
16.01.2018 prof. dr hab. Augustyn Mika - Jabłoń królową drzew owocowych  24 

20.02.2018 dr hab. Barbara Dyki – Świat przyrody w mikroskopie  56 

13.03.2018 prof. dr hab. Joanna Nowak - Parki Wiednia 12 

03.04.2018 dr hab. Marcin Górecki - Srilanka – Herbata, ryż i słonie 18 

15.05.2018 prof. dr hab. Krystyna Górecka - Tajlandia - wrażenia przyrodnicze i kulturo-
we– cz. I  

19 

02.07.2018 dr hab. Marcin Górecki - Gwatemala, Honduras, Nikaragua – 3 kraje, 3 tygo-
dnie 

8 

16.11.2018 dr hab. Marcin Górecki - Wietnam od Hanoi do Sajgonu 10 

 
Oddział Szczeciński 
 
23.02. 2018 mgr Grzegorz Grzejszczak- Wycieczka botaniczna do Nowej Zelandii 11 

20.04.2018 dr Monika Myśliwy -Ziołorośla nadrzeczne z rzędu Convolvuletalia sepium 
Tx. ex Moor 1958 w Polsce – charakterystyka i problemy syntaksonomiczne 

10 
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08.06.2018 prof. dr hab. Ewa Kępczyńska -Medicago ssp. - model w badaniach fizjolo-
gicznych i molekularnych roślin 

12 

14.12.2018 dr Krzysztof Ziarnek -Stan solnisk w pasie nadmorskim - wnioski z monitorin-
gu siedliska przyrodniczego" oraz "Potrzeby i realizację ochrony ex situ w 
Polsce 

10 

 
Oddział Śląski 
 
25.01.2018  dr Wojciech Zarzycki- Gatunki charyzmatyczne i ich potencjał w rozwoju 

ekoturystyki 11 
11 

22.02.2018 dr Grzegorz Kłys- Tadżykistan, przyroda i ludzie 17 

22.03.2018 dr Agata Smieja- Bogactwo źródlisk tatrzańskich 10 

26.04.2018 dr Sylwia Wierzcholska- Czy sikorki są dobrymi briologami? Wzorce użytko-
wania mszaków w gniazdach trzech gatunków sikor związanych z Puszczą 
Białowieską 

29 

29.11.2018 dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska- Stan zachowania a możliwości ochrony 
muraw galmanowych w Polsce  

15 

 
Oddział Toruński 

11.04.2018 dr Stefany Cardenas Perez -Nature of Mexico 20 

 
 
 
Oddział Warszawski 
 
17.01.2018 dr inż Mirosława Górecka- Krajobrazy i flora Teneryfy i Gran Canarii  32 

20.04.2018 prof. dr hab. J. Kurowski- Czynniki generujące i różnicujące leśne zbiorowiska 
zastępcze. 
dr hab. Paweł Rutkowski- Wyróżnianie leśnych zbiorowisk zastępczych - uła-
twienie czy problem w urządzaniu lasu?  
dr hab. Grażyna Łaska Próby klasyfikacji leśnych zbiorowisk zastępczych na 
przykładzie Puszczy Knyszyńskiej  

46 

07.1.2018 dr hab. Tomasz Mokrzycki- Flora Kazachstanu oczami entomologa  36 

05.12.2018 dr Paweł Kojs- Dlaczego drzewa iglaste i liściaste wytwarzają rózne rodzaje 
drewna reakcyjnego  

16 

12.12.2018 mgr Piotr Dobrzyński Raj na Ziemi - Ogród Botaniczny Kebuna Raya, Bali  16 
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III. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ  
W ramach propagowania wiedzy z zakresu botaniki, mikologii i lichenologii, członkowie niektórych 
Oddziałów i Sekcji Polskiego Towarzystwa Botanicznego prowadzili różnorodne działania skierowa-
ne do szerokiego kręgu odbiorców spoza grona naukowców, w szczególności do nauczycieli oraz 
młodzieży szkolnej i akademickiej. Wykaz tych działań zestawiono w tabelach nr 8-10. 
 

Tab. 8.  Szkolenia, wykłady i poradnictwo metodyczne 
 

Oddział Kielecki 
Tytuł prelekcji lub szkolenia Prelegent Data  Odbiorcy 
Co jeszcze potrzeba roślinom do 
życia?  

dr hab. Janusz 
Łuszczyński, 
prof. UJK  

12.01.2018  Nauczyciele, opiekunowie 
zorganizowanych grup 
oraz uczniowie ze szkół 
podstawowych oraz po-
nadpodstawowych woj. 
świętokrzyskiego; IB 
UJK 

Murawy kserotermiczne Ponidzia 
- ostoja bioróżnorodności  

dr hab. Małgo-
rzata  Jankow-
ska-Błaszczuk, 
prof. UJK 

12.01.2018 Nauczyciele, opiekunowie 
zorganizowanych grup 
oraz uczniowie ze szkół 
podstawowych oraz po-
nadpodstawowych woj. 
świętokrzyskiego; IB 
UJK 

Boso wśród kwiatów  dr Monika Pod-
górska  

24.07.2018 Uczestnicy Obozu Let-
niego z Fundacji "Dzieło 
Nowego Tysiąclecia" 
 

Zmiany w stanie poznania i w 
kierunkach badań przyrody oży-
wionej Wyżyny Kieleckiej w 
ciągu ostatnich 100 lat  

dr Monika Pod-
górska  

13.12.2018  Uczestnicy seminarium 
pt. "Rola geografów i 
krajoznawców w pozna-
niu środowiska regionu 
świętokrzyskiego – w 
służbie Niepodległej", 
UJK 
 

 
 
Oddział Bydgoski 
Rośliny obce sprzymierzeńcy i 
wrogowie  

dr inż. Z. Styp-
czyńska  

26.03.2018  Uczestnicy Kujawsko-
Pomorskiego UTW 
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Oddział Lubelski 

Warsztaty laboratoryjne z zakresu 
mikroskopii świetlnej  

dr hab. Agata 
Konarska 

18.01.2018 Uczniowie II klasy o pro-
filu biologicznym Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
ks. Stanisława Staszica w 
Hrubieszowie 

Wykład - Powtórka z fizjologii 
roślin  

dr hab. Małgo-
rzata Wójcik, 
prof. UMCS 

03.03.2018  Uczniowie klas matural-
nych liceów i techników, 
uczestnicy II edycji „Bio-
logicznego Last Minute, 
czyli błyskawicznej po-
wtórki przed maturą' 

Warsztaty technik mikroskopo-
wych i metod histochemicznych  

dr hab. Agata 
Konarska  

23.03.2018  Finaliści Olimpiady Bio-
logicznej z woj. lubel-
skiego 
 

 
Oddział Łódzki 
Konferencja "Leśne Zbiorowiska 
zastępcze Potrzeba systematyza-
cji dla praktyki leśnej", wykład 
"Czynniki generujące i różnicują-
ce leśne zbiorowiska zastępcze"  

prof. dr hab. 
Józef K. Ku-
rowski 

20.04.2018  Uczestnicy konferencji 

"Różnorodność gatunkowa i pre-
ferencje ekologiczne mszaków”  

dr Grzegorz J. 
Wolski 

 13-14.04. 
2018 

Studenci i doktoranci 
Uniwersytetu Wrocław-
skiego i Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wro-
cławiu 

 
Oddział Olsztyński 
„Co to jest różnorodność biolo-
giczna w krajobrazie rolniczym i 
instrumenty jej utrzymania”  

prof. dr hab. 
Czesław Hoł-
dyński  
 

06.03.2018  Pracownicy WODR 
Olsztyn, Stowarzyszenie 
Ptaki Polski 
 

Gatunki inwazyjne w lasach - 
ekologia inwazji, wybrane przy-
kłady  

prof. dr hab. 
Czesław Hoł-
dyński  

28.11.2018  Pracownicy LKP Lasy 
Mazurskie, Spychowo 
 

 
 
Oddział Toruński 
Statistics for PhD s dr hab. 

Agnieszka Pier-
nik 

25-
28.09.2018 

Studenci Partenope 
University, Neapol 
 

Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin 

Wybrane zastosowania szlaków 
wtórnego metabolizmu roślin w 
biotechnologii  

dr Piotr Szym-
czyk  

27 .03. 2018  
 

Oddział Łódzki Polskie-
go Towarzystwa Biologii 
Komórki 

Naciągacze, oszuści, mordercy – 
mroczna strona roślin.  

dr hab. Małgo-
rzata Wójcik  

28.03.2018  Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (Lu-
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 blin) 
Inteligencja roślin – żart czy rze-
czywistość  

dr hab. Małgo-
rzata Wójcik  
 

08.06.2018  Nauczyciele biologii 
szkół licealnych 
 

O miłości w świecie roślin  dr hab. Małgo-
rzata Wójcik  

17.10.2018  Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Naciągacze, oszuści, mordercy – 
mroczna strona roślin 

dr hab. Małgo-
rzata Wójcik  

06.12.2018  Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (Łęcz-
na) 
 

 
Tab. 9. Prelekcje, warsztaty i wycieczki popularnonaukowe 

 
Oddział Bydgoski 
Tytuł prelekcji/wycieczki Prelegent/prowadzący Data Odbiorcy 

Bydgoski Festiwal Nauki 
2018 . "Drzewa i krzewy 
terenów zieleni" - wy-
cieczka  

dr Tomasz Stosik 19.05. 2018  
 

Młodzież szkolna 

 
 
Oddział Kielecki 
Tytuł prelekcji/wycieczki Prelegent/prowadzący Data Odbiorcy 

Noc Biologów UJK; Ta-
jemnice komórki widocz-
ne w mikroskopie kontra-
stowo-fazowym i w mi-
kroskopie interferencyj-
nym Nomarskiego  

dr hab. Teodora Król, 
prof. UJK  

12.01.2018 Nauczyciele, opiekunowie 
zorganizowanych grup oraz 
uczniowie ze szkół podstawo-
wych oraz ponadpodstawo-
wych woj. świętokrzyskiego. 

Noc Biologów UJK; 
Alergenny pyłek roślin i 
zarodniki grzybów w 
powietrzu Kielc 
12.01.2018 

dr hab. Teodora Król, 
prof. UJK 

12.01.2018  Uczestnicy Nocy Biologów: 
nauczyciele, opiekunowie zor-
ganizowanych grup oraz ucz-
niowie ze szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych woj. 
świętokrzyskiego 

Noc Biologów UJK; 
Świętokrzyskie Rezerwa-
ty Przyrody  

dr Cezary Jastrzębski  12.01.2018   Nauczyciele, opiekunowie 
zorganizowanych grup oraz 
uczniowie ze szkół podstawo-
wych oraz ponadpodstawo-
wych woj. świętokrzyskiego 

Noc Biologów UJK; 
Piękne i pożyteczne nie 
tylko za życia - jakie ro-
śliny zebrać w sezonie, 
aby cieszyły oko zimą  

dr Agnieszka Pierścińska  12.01.2018  
 

Nauczyciele, opiekunowie 
zorganizowanych grup oraz 
uczniowie ze szkół podstawo-
wych oraz ponadpodstawo-
wych woj. świętokrzyskiego. 
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Noc Biologów UJK; 
Osobliwości świata roślin  

dr Bartosz Piwowarski  12.01.2018  Nauczyciele, opiekunowie 
zorganizowanych grup oraz 
uczniowie ze szkół podstawo-
wych oraz ponadpodstawo-
wych woj. świętokrzyskiego. 

Noc Biologów UJK; Żyję 
na krawędzi, czyli rozwój 
zarodka ptaka ponadpod-
stawowych woj. święto-
krzyskiego 

dr hab. Joanna Ślusarczyk  12.01.2018  
 

Nauczyciele, opiekunowie 
zorganizowanych grup oraz 
uczniowie ze szkół podstawo-
wych oraz ponadpodstawo-
wych woj. świętokrzyskiego. 

Prelekcje dla młodzieży 
szkolnej w Ogrodzie Bo-
tanicznym w Kielcach  

dr Bartosz Piwowarski 
 

brak danych Młodzież szkolna. 

 
Oddział Lubelski 

Tytuł prelekcji Prelegent Data  Odbiorcy   
Noc Biologów 2018- 
wykład pt. Stąd do... nie-
skończoności czy do nie-
śmiertelności? Rzecz o 
tym jak rośliny zdobywa-
ją i utrzymują przestrzeń  

prof. dr hab. Bożenna 
Czarnecka  

12.01.2018  Uczestnicy Nocy Biologów na 
Wydz. Biologii i Biotechnolo-
gii UMCS 

Noc Biologów 2018, wy-
kład - Bioluminescencja – 
niesamowite światło w 
ciemności  

dr Hanna Wójciak  
 

12.01.2018  Uczestnicy Nocy Biologów na 
Wydz. Biologii i Biotechnolo-
gii UMCS 
 

Noc Biologów 2018, 
warsztaty - Barwny świat 
wokół nas  

dr Agnieszka Hanaka, dr 
hab. Małgorzata Wójcik  

12.01.2018  Uczestnicy Nocy Biologów na 
Wydz. Biologii i Biotechnolo-
gii UMCS 
 

Uniwersytet Dziecięcy 
UMCS. Filia w Bełży-
cach, wykład - Biolumi-
nescencja – niesamowite 
światło w ciemności  

dr Hanna Wójciak  23.01.2018  Słuchacze Uniwersytetu Dzie-
cięcego UMCS 

Drzwi otwarte UMCS, 
wykład - Przyroda matką 
wynalazków  

dr Hanna Wójciak  09.03.2018  Uczniowie i nauczyciele 
uczestniczący w wydarzeniu 
 

Warsztaty - Tajemnicze 
porosty  

dr Hanna Wójciak  
 

21.03.2018  Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Woli Różaneckiej 

XVII edycja konkursu 
'Poznajemy parki krajo-
brazowe Polski' (etap 
wojewódzki), wykład - 
Bioluminescencja – nie-
samowite światło w 
ciemności  

dr Hanna Wójciak  
 

23.03.2018  Uczestnicy konkursu 

Uniwersytet Dziecięcy 
UMCS (Lublin), wykład - 
Bioluminescencja – nie-
samowite światło w 

dr Hanna Wójciak  24.03.2019  Słuchacze Uniwersytetu Dzie-
cięcego UMCS 
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ciemności  
Warsztaty - Tajemnicze 
porosty  

dr Hanna Wójciak  
 

24.03.2018  Słuchacze Uniwersytetu Dzie-
cięcego UMCS 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (Lublin), wykład - 
Naciągacze, oszuści, 
mordercy – mroczna stro-
na roślin  

dr hab. Małgorzata 
Wójcik  

28.03.2018  
 

Słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku 

Posiedzenie Lubelskiej 
Okręgowej Izby Aptekar-
skiej, wykład - Specyfika 
porostów i ich właściwo-
ści lecznicze  

dr Hanna Wójciak  16.04.2018  
 

Członkowie i goście uczestni-
czący w posiedzeniu Lubel-
skiej OIA 

Warsztaty - Glony – róż-
norodność i znaczenie  

dr Hanna Wójciak  16.05.2018  Uczniowie SP nr 7 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Lublinie 
 

VIII edycja Wojewódz-
kiego Konkursu Biolo-
gicznego 'Powtórka przed 
Maturą', wykład - Inteli-
gencja roślin – żart czy 
rzeczywistość  

dr hab. Małgorzata 
Wójcik 

 08.06.2018  
 

Uczestnicy konkursu 

VIII edycja Wojewódz-
kiego Konkursu Biolo-
gicznego 'Powtórka przed 
Maturą', wykład - Biolu-
minescencja – niesamowi-
te światło w ciemności  

dr Hanna Wójciak  08.06.2018  
 

Uczestnicy konkursu 

Święto Ziół (Pratulin i 
Cieleśnica, woj. lubel-
skie), wykład - Zielnik 
roślin leczniczych  

dr hab. n. farm. 
Agnieszka Ludwiczuk  

23.06.2018  Uczniowie III Liceum Ogólno-
kształcącego im. Unii Lubel-
skiej w Lublinie 

XV edycja Lubelskiego 
Festiwalu Nauki, warszta-
ty -  

dr hab. Małgorzata 
Wójcik  

18.09.2018  Uczniowie szkół podstawo-
wych, uczestnicy Festiwalu 
Nauki 
 

Wykład - Życie i dzieło 
Marii Hempel (1834-
1904) – od Puchaczowa 
do Węglina  

prof. dr hab. Bożenna 
Czarnecka  

11.10.2018  Uczniowie i nauczyciele Szko-
ły Podstawowej im. Jana i Ka-
zimierza Bogdanowiczów w 
Nadrybiu 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (Lublin), wykład - 
O miłości w świecie ro-
ślin  

dr hab. Małgorzata 
Wójcik  

17.10.2018  
 

Słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku 

Warsztaty - Od maleńkiej 
komórki do potężnej 'ro-
śliny'. Zróżnicowanie 
morfologiczne glonów  

dr Hanna Wójciak  19.11.2018  Uczniowie SP nr 18 w Lubli-
nie, Uczniowie katolickiego 
LO im. św. Filipa Neri w Ra-
domiu 
 

Wykład - Bioluminescen-
cja – niesamowite światło 
w ciemności 

 dr Hanna Wójciak  19.11.2018  Uczniowie SP nr 18 w Lubli-
nie, Uczniowie katolickiego 
LO im. św. Filipa Neri w Ra-
domiu 
 

Spotkanie z uczniami i 
nauczycielami lubelskich 

dr Hanna Wójciak  23.11.2018  
 

Uczniowie i nauczyciele lubel-
skich liceów 
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liceów w III LO im. Unii 
Lubelskiej w Lublinie, 
wykład - Bioluminescen-
cja – niesamowite światło 
w ciemności  
Warsztaty - Od maleńkiej 
komórki do potężnej 'ro-
śliny'. Zróżnicowanie 
morfologiczne glonów  

dr Hanna Wójciak  03.12.2018  
 

Uczniowie I LO z Jarosławia 

Warsztaty - Od maleńkiej 
komórki do potężnej 'ro-
śliny'. Zróżnicowanie 
morfologiczne glonów 

 dr Hanna Wójciak  
 

05.12.2018  Uczniowie I LO z Jarosławia 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (Łęczna), wykład - 
Naciągacze, oszuści, 
mordercy – mroczna stro-
na roślin  

dr hab. Małgorzata 
Wójcik, prof. UMCS 

06.12.2018  Słuchacze Uniwersytetu III 
wieku 
 

Warsztaty - Od maleńkiej 
komórki do potężnej 'ro-
śliny'. Zróżnicowanie 
morfologiczne glonów  

dr Hanna Wójciak  18.12.2018 Uczniowie I LO z Jarosławia 
 

Seminarium PAN Ogród 
Botaniczny CZRB w Po-
wsinie, wykład - Mikro-
struktura owoców soczys-
tych a ich jakość i trwa-
łość  

dr hab. Agata Konarska 18.12.2018  
 

Uczestnicy seminarium 

 
Oddział Łódzki 

Tytuł prelekcji Prelegent Data  Odbiorcy 

Noc Biologów; wykład 
"Czy wiesz, co jesz?" 
uczestnicy Nocy Biolo-
gów 

dr Agnieszka Rewicz  12.01.2018 Uczestnicy Nocy Biologów: 
nauczyciele, opiekunowie 
zorganizowanych grup oraz 
uczniowie ze szkół podstawo-
wych oraz ponadpodstawo-
wych woj. świętokrzyskiego 

Noc Biologów; "Tajemni-
czy Ogród”  

dr Anna Bomanowska, 
dr Agnieszka Rewicz, 
mgr Przemysław Tom-
czyk, Sekcja Botaniczna 
SKNB UŁ oraz Ogród 
Botaniczny w Łodzi  

12.01.2018  Uczestnicy Nocy Biologów: 
nauczyciele, opiekunowie 
zorganizowanych grup oraz 
uczniowie ze szkół podstawo-
wych oraz ponadpodstawo-
wych woj. świętokrzyskiego 

Światowy Dzień Czeko-
lady; wykład "Słodka, 
gorzka, z orzechami – 
skąd się bierze czekola-
da?"  

dr Anna Bomanowska  12.04.2018  uczniowie i nauczyciele XXVI 
LO w Łodzi 

XVIII Festiwal Nauki 
Techniki i Sztuki w Ło-
dzi; warsztaty Jak daleko 
może polecieć nasiono?  

dr Agnieszka Rewicz, dr 
Anna Bomanowska, mgr 
Przemysław Tomczyk, 
Sekcja Botaniczna 
SKNB UŁ  

18.04.2018   Uczestnicy Festiwalu 
 

XVIII Festiwal Nauki dr Grzegorz J. Wolski  18.04.2018  Uczestnicy Festiwalu 
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Techniki i Sztuki w Ło-
dzi, warsztaty "Bajki z 
mchu… czyli fascynujący 
mikrokosmos mszaków"  

 
Oddział Olsztyński 

Tytuł prelekcji Prelegent Data  Odbiorcy   
wykład: "Genetyka za-
chowania"  

dr Piotr Androsiuk  12.01.2018  
 

Mieszkańcy Olsztyna 

Laboratorium genetyczne: 
izolacja DNA "metodą 
kuchenną"  

dr Piotr Androsiuk  
 

12.01.2018; 26-
28.09.2018  

Młodzież szkolna Olsztyna 

Wykład; "Jak nasiona 
„dowiadują się” kiedy i 
gdzie warto wykiełkować"  

dr hab. Anna Bochenek  
 

12.01.2018  Młodzież szkolna Olsztyna 

Laboratorium: Barwniki 
fotosyntetyczne  

dr hab. Anna Bochenek  12.01.2018  Licealiści z Olsztyna 
 

wykład: "Prozdrowotne 
grzyby wielkoowocniko-
we" 

 dr Grzegorz Fiedoro-
wicz  

12.01.2018 a 
 

Mieszkańcy Olsztyna 
 

Warsztaty: Świat pod mi-
kroskopem  

dr Grzegorz Fiedoro-
wicz  

12.01.2018  
 

Uczniowie z Olsztyna 

Prelekcja: Rośliny inwa-
zyjne  

dr hab. Hanna Ciecier-
ska 1 

5.03.2018  Uczniowie szkół z Nowej Wsi 
i Purdy 
 

„Afryka Południowa cz. II 
– Namibia, Botswana, 
Zambia, Zamibia, Repu-
blika Południowej Afryki”  

prof. dr hab. Czesław 
Hołdyński  

15.03.2018 
23.05.2018  

Uniwersytet III Wieku Olsztyn 
i Kętrzyn 
 
 

Warsztaty: Różnorodność 
świata porostów 

 dr Dariusz Kubiak  12.04.2018  
 

Mieszkańcy Kętrzyna 

Warsztaty: Choroby roślin  dr Ewa Sucharzewska  12.04.2018  
 

Mieszkańcy Kętrzyna 
 

Warsztaty: Grzyby poten-
cjalnie chorobotwórcze dla 
człowieka – izolacja i dia-
gnostyka  

dr hab. Anna Biedun-
kiewicz  

17.05.2018 
08.06.2018 

XI LO w Olsztynie 

Wykład: Rezerwuary 
grzybów potencjalnie cho-
robotwórczych dla czło-
wieka  

dr hab. Anna Biedun-
kiewicz  

6.06.2018  XI LO w Olsztynie 
 

Wycieczka: Poznaj rośliny 
i grzyby wielkoowocniko-
we Kortowa  

dr Grzegorz Fiedoro-
wicz  
 

26-28-09.2018  Mieszkańcy Olsztyna 

Warsztaty: Świat w skali 
mikro  

dr Sylwia Okorska  12.01.2018 Licealiści z Olsztyna 
 
 

Letnia Szkoła Biologii  dr hab. Hanna Ciecier-
ska, dr Elżbieta Ejdys  
 

04-07.09.2018  Liceum w Przasnyszu 

Warsztaty terenowe „Fe-
nomen Źródeł Łyny, rez. 
Las Warmiński”  

prof. dr hab. Czesław 
Hołdyński  

25.09.2018  
 

Mieszkańcy Olsztyna i okolic 

Warsztaty: Grzyby w 
żywności wróg czy przyja-

dr Elżbieta Ejdys  26-28.09.2018  
 

Mieszkańcy Olsztyna 
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ciel?  
Warsztaty: Mikroskopijny 
świat grzybów  

dr hab. Anna Biedun-
kiewicz, dr Dariusz 
Kubiak  
 

26-28.09.2018 
mieszkańcy  

 Mieszkańcy Olsztyna 
 

Konkurs i warsztaty tere-
nowe: Grzybobranie 

 dr Dariusz Kubiak 1 02.10.2018  Mieszkańcy Elbląga i okolic 

Warsztaty: Odkryj bogaty 
świat grzybów  

dr Dariusz Kubiak  18.10.2018  Uczniowie LO w Przasnyszu 
 

Wykład: Czy grzyby mają 
płeć?  

dr hab. Anna Biedun-
kiewicz  

06.11.2018  III LO w Przasnyszu 
 

Wykład: Różnorodność 
świata grzybów  

dr hab. Anna Biedun-
kiewicz  

06.11.2018 
12.12.2018 

Uczniowie III LO w Przasny-
szu; I LO w Elblągu 

Warsztaty: Grzyby do 
zadań specjalnych dr hab. 
Anna Biedunkiewicz  

dr hab. Anna Biedun-
kiewicz  

8.11.2018 Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Lamkowie i w Dywi-
tach: klasa 4 i 7 

Wykład: Grzyby zagraża-
jące zdrowiu człowieka  

dr hab. Anna Biedun-
kiewicz  

12.12.2018  Uczniowie II LO w Elblągu 
 

 
Oddział Poznański 

Tytuł prelekcji Prelegent Data  Odbiorcy   

Wykład i ćwiczenia: Ro-
śliny użytkowe 

dr hab. prof. UAM Piotr 
Szkudlarz, dr hab. prof. 
UAM Zbigniew Celka  

07.12.2018 Uczniowie i nauczyciele IV LO 
w Poznaniu 

Wycieczka terenowa: 
Rośliny inwazyjne w naj-
bliższym otoczeniu 

dr hab. prof. UAM Piotr 
Szkudlarz 18.05.2018 Uczniowie i nauczyciele IV LO 

w Poznaniu 

Zajęcia dla uczniów: Nie-
zwykły świat roślin - na 
łące i pod mikroskopem 

dr hab. prof. UAM Piotr 
Szkudlarz 25.05.2018 

Uczniowie i nauczyciele Szko-
ły Podstawowej nr 36 w Po-
znaniu 

Wykład: Świat, który 
rozkwita nocą  

dr hab. prof. UAM Piotr 
Szkudlarz  12.01.2018  Uczestnicy “Nocy Biologów” 

 

Wykład: Pierwsze „kroki” 
roślin na lądzie  

dr hab. Katarzyna Bucz-
kowska-Chmielew-ska 12.01.2018 Uczestnicy “Nocy Biologów” 

Wykład pt. “Najazd ob-
cych”  

dr hab.  
Maria Drapikowska 12.06.2018 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu 

Pozaszkolne zajęcia edu-
kacyjne: Genetyka smaku 
i Niesamowity świat 
grzybów w mikro i ma-
kroskali 

dr hab. Maria Drapi-
kowska  14.09.2018 

Uniwersytet Młodego Przyrod-
nika 
 

"Jabłko miłości” czyli o 
pomidorze słów kilka.  

 dr hab. prof. UAM Zbi-
gniew Celka  04.12.2018 

Dwujęzyczne Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w Poznaniu 
 

Wymieranie w świecie 
roślin: czy grozi nam cał-
kowita zagłada?  

dr hab. prof. UAM Zbi-
gniew Celka  22.04.2018 

Wspólna Niedziela na Zamku. 
CK Zamek, Poznań 
 

“Pata i tomata” czyli sma-
kowite psianki. 

dr hab. prof. UAM Zbi-
gniew Celka  18.04.2018 Kolorowy Uniwersytet. Wy-

dział Biologii UAM 
 
 



28 
 

Oddział Toruński 
Tytuł prelekcji Prelegent Data  Odbiorcy   
„Gatunki inwazyjne w 
parkach krajobrazowych – 
szanse i zagrożenia”  

dr Dariusz Kamiński  21.09.2018 Zespół ds. edukacji ekologicz-
nej Związku Gmin Powidzkie-
go Parku Krajobrazowego, 
Gmina Witkowo, SP im. Arka-
dego Fiedlera w Budzisławiu 
Kościelnym 

„Morfologiczne prze-
kształcenia liści, łodyg i 
korzeni”  

mgr Karol Fiedorek,  
dr Dariusz Kamiński  

11.12.2018  uczniowie I LO w Toruniu 
 

"Rośliny z ciepłych kra-
jów"  

mgr Karol Fiedorek  17.01.2018  SP im. Kornela Makuszyńskie-
go w Złej Wsi Wielkiej, kl. I-
III 

„Różnorodność świata 
roślin”  

mgr Karol Fiedorek  01.02.2018  
 

Uczniowie SP nr 19 w Toruniu 

„Budowa kwiatów – wzo-
ry kwiatowe”  

dr Dariusz Kamiński  
 

17.04.2018  Uczniowie LO Akademickie i 
LO IV z Torunia 
 

 
Sekcja Biochemii i Fizjologii Roślin 

Tytuł prelekcji Prelegent Data  Odbiorcy  
Warsztaty naukowe pod-
czas XV edycji Lubel-
skiego Festiwalu Nauki 
pt. „Barwy w nauce”  

dr Agnieszka Hanaka, dr 
hab. Małgorzata Wójcik  

18.09.2018  Uczniowie szkół podstawo-
wych uczestniczących w Lu-
belskim Festiwalu Nauki 
 

Warsztaty: „Herbaciany 
krokodyl" w ramach Po-
znańskiego Festiwalu 
Nauki i Sztuki  

dr Łukasz Wojtyla - 
współprowadzący  

26.04.2018  
 

Uczniowie szkół podstawo-
wych uczestniczących w Fe-
stiwalu Nauki 

Wykład „Co rośliny robią 
zimą?"  

dr Łukasz Wojtyla  
 

28.09.2018  Uczestnicy Nocy Naukowców 

Wykład "Co rośliny robią 
nocą?"  

dr Małgorzata Adamiec  28.09.2018  
 

Uczestnicy Nocy Naukowców 

 
Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej 

Tytuł prelekcji Prelegent Data  Odbiorcy   
"Dzień Ziemi" na Wy-
dziale Nauk o Ziemi i 
Gospodarki Przestrzennej 
UMCS, Rozpoznawanie 
pospolitych drzew i krze-
wów występujących w 
Polsce  

dr Anna Rysiak  22.04.2018  Młodzież szkolna na róż-
nych poziomach kształcenia 

Prowadzenie zajęć dydak-
tycznych dla SP w Świd-
niku oraz uczniów z gim-
nazjum w Radomiu, IV 
LO z Lublina w ramach 
współpracy Wydziału 
Biologii i Biotechnologii 

dr Anna Rysiak,  
dr Magdalena Franczak, 
dr hab. Joanna Czarnecka  

09 i 10.2018 Młodzież szkolna na różnych 
poziomach kształcenia. 
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UMCS ze szkołami part-
nerskimi  

 
 
Tab. 10. Wystawy przyrodnicze 
 
Oddział Kielecki 
Tytuł wystawy Organizatorzy Miejsce i czas trwania 
Noc Biologów UJK; Owoce z róż-
nych stron świata  

dr Anna Łubek Instytut 
Biologii UJK 

Instytut Biologii UJK, 12.01.2018 
 

Noc Biologów UJK; Wampiry 
roślinne - unikatowe rośliny paso-
żytnicze światowej flory  

 12.01.2018  Instytut Biologii UJK  
12.01.2018 

 
Oddział Olsztyński 
W królestwie grzybów  dr Ewa Sucharzewska dr 

hab. A. Biedunkiewicz, 
dr Ejdys, dr Kubiak 

 KMiM UWM w Olszynie, 
12.01.2018 
 

Olej nie tylko w głowie  dr hab. Hanna Ciecierska  
 

WBiB UWM w Olsztynie, 
12.01.2018 
 

Rośliny włókniste  dr hab. Hanna Ciecierska  
 

WBiB UWM w Olsztynie, 26-
28.09.2018 

 
Oddział Toruński 
Tytuł wystawy Organizatorzy 

 
Miejsce i czas trwania 

„Poziomy spojrzeń”  Ogród Zoobotaniczny w Toru-
niu  

25.08 – 22.11.2018, Galeria 
sztuki przyrodniczej Ogrodu 
Zoobotanicznego w Toruniu 

  
Inne formy działalności PTB 

● Członkowie Oddziału Kieleckiego PTB ufundowali tablicę upamiętniającą 10 rocznicę śmier-
ci ś.p. dr Edwarda Bróża - wybitnego geobotanika i znawcę przyrody rejonu świętokrzyskiego 

● Dr Grzegorz J. Wolski (O. Łódzki PTB) był koordynatorem konkursu fotograficznego pt. "Z 
kamerą wśród mszaków" (ogłoszony w 2018, planowane rozstrzygnięcie pierwszy kwartał 
2019).  

 
Upowszechnianie wiedzy przyrodniczej za pośrednictwem Internetu 

Strona internetowa PTB (pbsociety.org.pl) stanowi powszechnie dostępne źródło informacji na 
temat aktywności Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Storna internetowa posiada łącza do plat-
formy czasopism PTB w wersji cyfrowej. Są one ogólnodostępne. Swoje strony prowadzą również 
niektóre Oddziały i Sekcje PTB. Wykaz tychże stron zamieszczono poniżej. Również niektórzy człon-
kowie PTB zajmują się działalnością upowszechniającą wiedzę botaniczną za pomocą Internetu. Wy-
kaz tych działań zamieszczono poniżej w tabeli 11. W tabeli 12 zamieszczono spis publikacji dostęp-
nych za pośrednictwem Internetu, opublikowanych przez niektóre Oddziały lub Sekcje PTB. 
 

▪ Oddział Bydgoski  
1. Strona internetowa bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, (ak-

tualizacja, nadzór) T. Stosik https://sites.google.com/site/ptboddzialwbydgoszczy/ 
▪ Oddział Lubelski  
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1. Zakładka Oddziału w serwisie internetowym UMCS Dr Robert Zubel, Dr hab. Małgo-
rzata Wójcik ;  

2. fanpage Oddziału na Facebooku Dr Robert Zubel 
https://www.facebook.com/OLPTB/https://www.umcs.pl/pl/polskie-towarzystwo-
botaniczne-oddzial-lubelski,12165.htm 

▪ Oddział Łódzki  
1. Strona OŁ PTB na Facebooku Dr Grzegorz J. Wolski 

https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Botaniczne-Oddzia%C5%82-
%C5%81%C3%B3dzki-219951331754583/?ref=bookmarks 

▪ Oddział Poznański http://bioarch.amu.edu.pl/PTB/index.html 
▪ Oddział Olsztyński 

1. Grzybobranie w Nadleśnictwie Elbląg dr Dariusz Kubiak 
http://mikologia.blogspot.com/2018/10/grzybobranie-w-nadlesnictwie-elblag.html 

2. ŚMIECIOBRANIE zamiast GRZYBOBRANIA czyli przyjemne z pożytecznym dr 
Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak 
http://mikologia.blogspot.com/2018/10/smieciobranie-zamiast-grzybobrania.html 

▪ Oddział Warszawski http://www.ptb.waw.pl 
▪ Sekcja Briologiczna http://pbsociety.org.pl/ind/bryology (Strona www Sekcji Briologicznej 

PTB -uruchomiona w 2010 r., zawiera dane o historii i działalności sekcji, corocznych spotka-
niach (sesjach terenowych), zarządzie, członkach i ich dorobku naukowym oraz aktualności i 
sprawozdania z działalności sekcji pochodzące z Wiad. Bot. 

▪ Sekcja Historii Botaniki http://pbsociety.org.pl/ind/hb 
▪ Sekcja Lichenologiczna http://www.porosty.varts.pl 
▪ Sekcja Paleobotaniczna http://dorotanalepka.pl/pptb.html 

 
Tab.11. Wykaz dostępnych danych o upowszechnianiu wiedzy botanicznej przez członków PTB 
Tytuł publikacji  Autor  Pełna ścieżka dostępu  

do publikacji (URL) 

Fanpage OL PTB w serwisie Face-
book będący oficjalną wizytówką 
działalności Oddziału 

Członkowie OL PTB 
(opieka dr Robert Zubel) 

https://pl-
pl.facebook.com/OLPTB/ 

 
  

http://bioarch.amu.edu.pl/PTB/index.html
http://mikologia.blogspot.com/2018/10/grzybobranie-w-nadlesnictwie-elblag.html
http://pbsociety.org.pl/ind/bryology
http://dorotanalepka.pl/pptb.html
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Tab. 12. Wykaz dostępnych w Internecie publikacji upowszechniających wiedzę bota-
niczną, opublikowanych przez niektóre oddziały lub sekcje PTB. 
 
Tytuł publikacji  Autor  Pełna ścieżka dostępu  

do publikacji (URL) 

Wspomnienie Doktora 
Edwarda Bróża w 10-tą rocznicę 
śmierci. W i a d o m o ś c i  
B o t a n i c z n e  6 2 . 
https://doi.org/10.5586/wb.2018.00
8 
 
 

dr Monika Podgórska,(O. 
Kielecki PTB 

https://doi.org/10.5586/wb.2018.0
08). 

II Seminarium Sekcji Taksonomii 
Roślin Naczyniowych PTB (Wia-
domości Botaniczne, 62.  

prof. dr hab. Agnieszka 
Popiela 

https://doi.org/10.5586/wb.2018.0
03 

 
 
 

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

Polskie Towarzystwo Botaniczne prowadzi działalność wydawniczą, korzystając z pomocy Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z funduszy przyznanych na 2018 rok ukazały się następujące 
tomy czasopism i wydawnictw Towarzystwa: 
 
1. Czasopisma i wydawnictwa PTB: 
Acta Societatis Botanicorum Poloniae   Vol 87, No 1,2,3,4 
Acta Agrobotanica   Vol. 71, No 1,2,3,4 
Acta Mycologica   Vol. 53 No 1,2  
Wiadomości Botaniczne   Vol. 61 No 1 
Monographiae Botanicae  Vol. 107 
   
 
 

https://doi.org/10.5586/wb.2018.008
https://doi.org/10.5586/wb.2018.008
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2. Inne publikacje opisujące działalność PTB  
 
Łaska G. (red.) Różnorodność biologiczna i środowiskowa – od komórki do ekosystemu. Interdyscy-
plinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok 
2018, e-ISBN 978-83-950171-5-5 
 
Lazarus M. (red.). 2018. Sesja Naukowa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego 
- książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Gdańsk 
 
Popiela, A. 2018. II Seminarium Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych PTB (Koryciny, 10–12 
lipca 2018). Wiadomości Botaniczne, 62. https://doi.org/10.5586/wb.2018.003 
 
 
 
3. Działalność Biblioteki PTB 
W okresie sprawozdawczym Biblioteka PTB była zamknięta, .  Bardzo ograniczone zbiory biblioteki 
zostały przeniesione do nowych pomieszczeń pod tym samym adresem. Zachowana część  księgozbio-
ru wymaga aktualizacji i stworzenia nowej elektronicznej bazy danych. 
 

V. DZIAŁALNOŚĆ OPINIOTWÓRCZA 

Jednym z zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Botanicznego jest wydawanie opinii w sprawach 
związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody w naszym kraju (§ 7 p. 5 Statutu PTB). Stowarzy-
szenie aktywnie angażuje się także w rozwój nauki polskiej, rozwiązywanie problemów środowiska 
naukowego i poszukiwanie środków zaradczych (podstawa prawna – § 6 Statutu PTB). 
 

VI. POŻEGNANIA 

W 2018 roku odeszli od nas następujący naukowcy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Botanicznym: 
 
Śp. Zdzisława Wójcik  
Znana botaniczka wywodząca się z poznańskiej szkoły geobotanicznej, specjalistka w dziedzinie eko-
logii roślin i geobotaniki. Pracująca w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
w Warszawie, w swojej pracy naukowej koncentrująca się zwłaszcza nad strukturą i funkcjonowaniem 
zbiorowisk segetalnych. W 1993 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za pracę z 
dziećmi i młodzieżą polską (tzw. Tułacze Dzieci) wysłanymi do polskich osiedli uchodźczych w 
Afryce, gdzie uczyła przedmiotów przyrodniczych w szkołach średnich. Wieloletnia działaczka Pol-
skiego Towarzystwa Botanicznego. Zmarła w wieku 103 lat. 
 
 
Śp. Maria Zając 
Wieloletni Dyrektor Instytutu Botaniki oraz Kierownik Zakładu Taksonomii Roślin, Fitogeografii i 
Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodnicząca Sekcji Botaniki Komitetu Biologii Or-
ganizmalnej PAN, a także Członkini Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Bota-
nicznego. Pani Profesor była wybitnym specjalistą z zakresu geografii roślin, synantropizacji szaty 
roślinnej i inwazji roślinnych oraz ochrony przyrody. 
Polskie Towarzystwo Botaniczne w roku 2004 uhonorowało Panią Prof. Marię Zając Medalem im. 
Władysława Szafera za redakcję znanego Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. W 
2016 roku, jako redaktor dzieła pt. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na ich przedpolu, 
została laureatką Medalu im. Prof. Zygmunta Czubińskiego. Od roku 2016 Pani Profesor piastowała 
funkcję Członka Prezydium Zarządu Głównego PTB odpowiedzialnego za upowszechnianie wiedzy 

https://pbsociety.org.pl/default/prawo-w-ptb/statut-ptb/
https://pbsociety.org.pl/default/prawo-w-ptb/statut-ptb/
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botanicznej. Panią Profesor Marię Zając wspominać będziemy jako wspaniałego Człowieka, z ogrom-
ną pasją angażującego się w życie zawodowe i pracę społeczną. Podczas licznych wypraw przyrodni-
czych organizowanych przez PTB z wielkim oddaniem gromadziła bogate materiały zielnikowe, trak-
tując to zadanie jako swoją misję naukową i obowiązek patriotyczny. 
 
 
Śp. Jadwiga Siemińska-Słupska  
Polska botaniczka specjalizująca się w fykologii. Od przeszło 70 lat taterniczka,. Wspinać zaczęła się 
w 1941 roku w Dolinkach Podkrakowskich. W następnych latach przeszła wszystkie istniejące drogi 
na Sokolicy. Wspięła się nową drogą na słynnej Maczudze Herkulesa. Od 1949 roku wspinała się w 
Tatrach, Alpach Julijskich, górach Iranu. Była Członkiem Honorowym Polskiego Związku Alpinizmu 
oraz inicjatorką i uczestniczką spotkań seniorów taternictwa w dolinkach i w Morskim Oku. 
Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, zwłaszcza z zakresu fykologii (dział 
botaniki zajmujący się glonami) wód śródlądowych. Profesor zwyczajny Instytutu Botaniki PAN oraz 
członek honorowy Polskiego Towarzystwa Hydrologicznego. Znana badaczka flory tatrzańskich sta-
wów i potoków. 
 
 
Śp. Mieczysław Kuraś 
Zasłużony naukowiec i pedagog, od 54 lat związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Założyciel i Kierownik Zakładu Morfogenezy Roślin Instytutu Botaniki. Specjalista w zakre-
sie strukturalnych aspektów morfogenezy roślin i technik mikroskopii elektronowej, ostatnio zajmują-
cy się poszukiwaniem nowych naturalnych leków. Wychowawca wielu pokoleń pracowników, dokto-
rantów i studentów. Bardzo oddany zarówno pracy naukowej jak i pracy ze studentami. Zawsze 
skromny, uśmiechnięty i życzliwy ludziom.  
 
 
Śp. Jadwiga Miszkiel 
Botanik, wieloletni pracownik Katedry Botaniki SGGW 
 
 
Śp. Kazimierz Tobolski 
Wieloletni pracownik Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Kierownik Zakładu Biogeografii i Paleoekologii. Twórca poznańskiej szkoły badań paleoe-
kologicznych, Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Członek rad naukowych wielu parków 
narodowych i krajobrazowych, Członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN w Krakowie,  odzna-
czony medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
 

Śp. dr hab. Krzysztof Oklejewicz 
Wybitny botanik, autor wielu ważnych prac z zakresu fitogeografii. Szczególnie zainteresowany pro-
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