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17-20-września 2018, Rogów 

 
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 
Biotechnologii Roślin. Instytucjami współorganizującymi to przedsięwzięcie były: Polskie 
Towarzystwo Botaniczne, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Sekcja Polska International 
Association for Plant Biotechnology. Organizacji konferencji 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 
Muszyńska (Katedra Botaniki SGGW). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, oraz JM Rektor Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Konferencja była 
dedykowana pamięci prof. 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 przygotowanym przez dr hab. Rafała Móla (prof. UAM) oraz w 
załączonym do materiałów konferencyjnych artykule autorstwa prof. Elżbiety Kuty. 

Celem Konferencji było przedstawienie światowych trendów w biotechnologii i 
kulturach in vitro roślin oraz określenie poziomu zaawansowania rozwoju w polskich 
placówkach naukowych zajmujących się tą dziedziną poznawania i wykorzystania świata 
roślinnego. Jej zorganizowanie pozwoliło na upowszechnienie wiedzy w zakresie 
wykorzystania kultur in vitro dla modyfikowania i poznawania zdolności komórek roślinnych 
do regeneracji roślin i produkcji metabolitów wtórnych z wykorzystaniem różnych warunków 
stresowych. 

W Konferencji wzięło udział 130 osób, a wyniki swoich badań zaprezentowało w 
sumie 299 naukowców. Streszczenia zgłoszonych referatów oraz przedstawionych plakatów 
zostały wydane w języku angielskim w czasopiśmie BioTechnologia vol. 99 (3): 215-324. 
Dodatkowo z okazji Konferencji wydano „Kalendarz 2019” ilustrowany unikatową 
niepublikowaną naukową dokumentacją fotograficzną dotyczącą zachowania się roślin lub ich 
fragmentów w warunkach in vitro. 

W czasie Konferencji wygłoszono 23 wykłady i 22 prezentacje ustne oraz 
przedstawiono 54 doniesienia plakatowe. Realizacja programu naukowego została 
poprzedzona dwoma wystąpieniami, które dotyczyły historii organizacji Konferencji z tego 
cyklu (44 lata) oraz dorobkowi naukowemu i sylwetce prof. dr hab. M. Zenktelera. 
Program naukowy został zbudowany na zasadzie zaproszenia wykładowców. Do 
przedstawienia wykładów zaproszono 27 osób o zróżnicowanym statusie naukowym, 
dominowali doktorzy habilitowani. Wykładowcami byli pracownicy naukowi reprezentujący 
wszystkie środowiska naukowe i akademickie w Polsce. Spośród bardzo licznych zgłoszeń 
wybrano 22 tytuły do 15-minutowych prezentacji ustnych. Stanowiły one merytoryczne 
uzupełnienie wykładów. Prezentacjom ustnym towarzyszyły dwie sesje posterowe (w czasie 
których przedstawiono 54 tytuły) oraz jedna sesja zatytułowana „Warsztaty”, pozwalająca na 
swobodną wymianę opinii związanych z przedmiotem Konferencji. 

Działalność naukowa Konferencji została oparta o realizację programu według 
następujących naukowych sesji. 
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), 
(wykłady: 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), 
(wykłady: 1, prez. ustne: 3, postery: 9) 

7) Zastosowanie biotechnologii podnosi poziom wiedzy biologicznej (prowadzący: prof. 
M.D. Gaj, UŚ) (wykłady 4, prez. ustne: 2) 

Dla młodych pracowników naukowych zorganizowano konkurs wyłaniający najlepsze 
doniesienia ustne i plakatowe. Komisja Konkursowa wyróżniła 5 tytułów, których autorzy 
zostali nagrodzeni specjalnym dyplomem i nagrodą rzeczową. Wydano 34 certyfikaty 
uczestnictwa w Konferencji. Dla uczestników Organizatorzy Konferencji zapewnili wolny 
wstęp do Arboretum i Muzeum, które wchodzą w skład Leśnego Kompleksu 
Konferencyjnego CEPL-u SGGW w Rogowie. 
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