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Programme: 
 
10.30. Opening 
 
10.40 Francisco Ayala “Darwin’s revolution: from natural theology to natural selection” 
 
11. 40 Jerzy Dzik “The time dimension of evolution” 
 
12.25 Jan Kozłowski “Explaining diversity of life histories” 
 
 
13.10-14.30 Lunch break  
      with the promotion of the 1st Polish Edition of Ayala’s ‘Darwin's Gift to Science and Religion’, 
 
 
14.30 Francisco Ayala: “Evolutionary origin of malaria” 
 
15.30 GraŜyna Jasieńska “Evolutionary ecology of human reproduction” 
 
16.15 Jacek Szymura “Speciation without barriers” 

 
. 

 
 



 
Uwagi dla uczestników: 
 
Miejsce : Nowy budynek Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Miecznikowa 1. Budynek ten 
połoŜony jest w niewielkiej odległości (6 min) od budynku przy ulicy Banacha 2 (dawne miejsce). MoŜna do 
niego dojść idąc ulicę Pasteura w kierunku północnym, po wschodniej stronie tej ulicy. Oznacza to, Ŝe dojazd 
jest taki sam jak poprzednio (z dworca centralnego autobus 175 oraz tramwaje 7, 9 i 25). Nowy budynek jest 
duŜy, jasnozielony z beŜowo-łososiowymi fragmentami i praktycznie nie widać go podobno z Ŝadnej ulicy, ale 
przy dobrych chęciach nie jest trudno do niego trafić. 
 
Koszty podro Ŝy: Ze względu na zalecenia NIK, II Wydzial Nauk Biologicznych PAN moŜe pokryć koszty 
podroŜy jedynie członkom Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN spoza Warszawy. Aby uzyskać 
zwrot kosztów podroŜy członkowie Komitetu winni w czasie trwania Warsztatów podpisać oprócz normalnej listy 
obecności, dodatkowa listę członków Komitetu spoza Warszawy. Lista taka znajdować się będzie przy 
stanowisku Szefa Administracji i Obsługi Warsztatów. NaleŜy uzyskać potwierdzenie obecności na druku 
polecenia wyjazdu słuŜbowego. Druk ten wypełniony, z załączonymi biletami w obie strony naleŜy przesłać do II 
Wydziału Nauk Biologicznych PAN, Kancelaria Polskiej Akademii Nauk (Pałac Kultury i Nauki, 00-901 
Warszawa), w ciągu tygodnia po powrocie z Warsztatów. Do tego druku naleŜy dołączyć numer konta 
bankowego, na które nastąpi zwrot kosztów podroŜy. Nieczytelne delegacje z nieczytelnymi adresami nie będą 
refundowane. Ze względu na kłopoty z rozliczaniem delegacji bardzo prosimy, aby nie kupować zbiorczych 
biletów dla kilku osób, bo to uniemoŜliwia dokumentację wydatków. 
 
Autorzy referatów i komunikatów spoza Warszawy mogą otrzymać zwrot kosztów podroŜy od Instytutu Nauk o 
Środowisku UJ, który jest współorganizatorem WBE. Mówcy, którzy chcą skorzystać z tej moŜliwości, powinni 
wziąć delegacje ze swych rodzimych instytucji, które następnie powinny wystawić notę obciąŜającą INoŚ (Notę 
naleŜy wystawić na: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP 
675 000 22 36, podając adres i NIP wystawiającego notę; samą notę najlepiej przesłać pocztą na adres INoŚ 
UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków).  
 
Jak zwykle zachęcamy uczonych, którym przysługuje I klasa pociągu, do podróŜowania klasa II. UmoŜliwi to 
młodym badaczom, doktorantom i studentom kontynuowanie w pociągu dyskusji naukowych takŜe ze starszymi 
kolegami i nauczycielami. 
 
Posiłki : Organizatorzy nie zapewniają Ŝadnych posiłków, ale w czasie długiej przerwy koło południa postarają 
się o gorącą herbatę i kawę. Zachęcamy zatem uczestników do zabrania ze sobą obfitego drugiego śniadania. 
W budynku znajduje się teŜ bar, ale moŜe nie być otwarty. 
 
Uwagi techniczne : Do dyspozycji mówców jest rzutnik multimedialny i tablica. Uczestnicy zamierzający 
wykorzystać inne media proszeni są o kontakt z Panią Marzeną Kwiatkowską-Dąbrowską 
marzena@biol.uw.edu.pl  
 
Plakaty będą wywieszone od 9.30 do 15.30. MoŜna je przywieść nawet nie zgłoszone wcześniej. Jeśli mówcy 
dostarczą nam przez Internet streszczenia swoich referatów (najlepiej jako plik tekstowy bez polskich liter), to 
prześlemy je uczestnikom pocztą elektroniczną. 
 
Zwracamy uwagę na samodzielne zaopatrzenie się w identyfikatory konferencyjne. Uczestnik bez identyfikatora 
robi tak złe wraŜenie, Ŝe organizatorzy postarają się o małe kawałki papieru ze szpilkami, dla osób które 
identyfikatora zapomniały. 
 
  
Przewodniczący Komitetu: Jan Kozlowski, kozlo@eko.uj.edu.pl; Wiceprzewodniczący Komitetu: Krzysztof 
Spalik, spalik@biol.uw.edu.pl; Sekretarz Komitetu: Ryszard Korona, korona@eko.uj.edu.pl Szef Warsztatów: 
Jacek Radwan, radwan@eko.uj.edu.pl; Szef Administracji i Obsługi Warsztatów : Marzena Kwiatkowska-
Dąbrowska, marzena@biol.uw.edu.pl; Webmaster strony www.kbet.pan.pl: Joanna Kudłek, 
joanna.kudlek@uj.edu.pl. 
 
********************************************* 
Warsztaty Biologii Ewolucyjnej 
www: www.kbet.pan.pl 
email: joanna.kudlek@uj.edu.pl 
********************************************* 
 


