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owy rok przyniesie nam, biotechnologom, zapewne wiele
istotnych i wa¿nych wydarzeñ zarówno naukowych jak i legislacyjnych czy te¿ politycznych w zakresie rozwoju innowacyjnych
technologii.
Przede wszystkim oczekujemy na III Krajowy Kongres Biotechnologii, który odbêdzie siê w Poznaniu w terminie 9-12 wrzeœnia, 2007 r. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego Kongresu jest prof. W³odzimierz Grajek z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wszelkie informacje mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej [http://kongresbiotech-2007.com.pl]. Poziom naukowy imprezy poznañskiej z pewnoœci¹ bêd¹ wyznaczaæ dwaj wybitni
goœcie: wyk³ady inauguruj¹ce Kongres wyg³osz¹ prezes Europejskiej Federacji Biotechnologii, prof. Marc van Montagu oraz
b. prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Andrzej B. Legocki; kolejne sesje bêd¹ otwieraæ miêdzy innymi wyk³ady prof. Jeff Schell
[b. prezes Europejskiej Federacji Biotechnologii] oraz dr Alicji
Adamczak [prezes Urzêdu Patentowego RP]. Z wielkim zainteresowaniem oczekujemy na to niezwykle wa¿ne dla nas wszystkich wydarzenie naukowe.
W Krakowie w dniach 25-27 kwietnia br. odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja oraz targi poœwiêcone agrobiotechnologii. Komitetowi organizacyjnemu wspó³przewodnicz¹ prof.
prof. Henryk Ko³oczek i Kazimierz Strza³ka. Przemys³ rolno-spo¿ywczy ma zasadnicze znaczenie dla przysz³ej bioekonomii
w naszym kraju, a zatem wiele wa¿nych i ciekawych zagadnieñ

Od Redakcji

winno byæ tematami tej konferencji. Wszelkie informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej www.biotechnologia.krakow.pl.
Natomiast studenci biotechnologii SGGW w Warszawie planuj¹ organizacjê projektu popularyzuj¹cego biotechnologiê 25-30 kwietnia br. Z pewnoœci¹ jest to nader
cenna inicjatywa popularyzacji biotechnologii wœród spo³eczeñstwa.
W kontekœcie tych wa¿nych wydarzeñ naukowych szczególnego znaczenia dla
przysz³ego rozwoju polskiej biotechnologii nabieraj¹ prace legislacyjne nad szeregiem nowelizowanych i zupe³nie nowych ustaw, jak: „Prawo o GMO”, „O nasiennictwie”, „O paszach”. Po wielu listach i stanowiskach prezentowanych przez Komitet
Biotechnologii, Polsk¹ Federacjê Biotechnologii i Polskie Towarzystwo Biochemiczne pozostaje nam mieæ nadziejê i wierzyæ w m¹droœæ Rz¹du i cz³onków Parlamentu.
Rada Ministrów przyjê³a 13 lutego 2007 r. restrykcyjny projekt ustawy „Prawo
o GMO”, który zosta³ skierowany do Sejmu, a nastêpnie do Senatu.
W bie¿¹cym zeszycie „Biotechnologii” wiele uwagi poœwiêcamy ochronie œrodowiska oraz aspektom analitycznym mechanizmów molekularnych w uk³adach roœlinnych.
¯yczê ciekawej lektury.
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