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Prof. James D. Watson w Polsce  
Andrzej B. Legocki 

 

Październik 2008 Nr 4 (4) 

W dniach 23-24 czerwca 2008, na 
zaproszenie Prezesa PAN, prof. Michała 
Kleibera przebywał w Warszawie prof. 
James D. Watson, któremu towarzyszył 
prof. Wacław Szybalski, czł. zagr. PAN. 
 
Prof. Watson jest jednym  
z najwybitniejszych współczesnych  
biochemików. Urodził się 6.IV.1928 r.  
w Chicago i w roku 1953, mając 25 lat, 
wraz z badaczami brytyjskimi Francisem 
Crickiem i Rosalind Franklin opracował  
w Laboratorium Cavendisha model budowy 
przestrzennej DNA (podwójna helisa). Było 
to jedno z najbardziej doniosłych odkryć 
współczesnej nauki za które, wraz  
z Francisem Crickiem i Mauricem 
Wilkinsem, w roku 1962 otrzymał Nagrodę 
Nobla w dziedzinie fizjologii. James 
Watson, w latach 1958-76 był profesorem 
Uniwersytetu Harvarda w Cambridge, a od 
1968 do przejścia na emeryturę w roku 2007 
pełnił funkcję dyrektora Cold Spring Harbor 
Laboratory w Nowym Jorku. 
 
 

Prof. Watson był jednym z pomysłodawców 
i pierwszym szefem programu The Human 
Genome Project (HUGO), którego celem 
było zsekwencjonowanie genomu 
człowieka. 
 
Prof. Watson jest autorem wielu ksiąŜek  
i podręczników akademickich, m.in. 
„Podwójna helisa” (wyd. pol. 1974), 
„Biologia molekularna genu” (wyd. pol. 
1975). 
 
Czerwcowa wizyta prof. Watsona  
w Warszawie była pierwszą wizytą 
uczonego w naszym kraju. Cieszyła się ona 
ogromnym zainteresowaniem przyrodników  
i studentów. W ramach tej wizyty otwarta 
została na Wydziale Biologii UW wystawa 
pt. „Honest Jim - Watson jako pisarz”.  
W tym samym dniu odbyło się spotkanie 
pracowników i studentów Wydziału Biologii 
UW (ponad 200 uczestników) połączone  
z konferencją prasową. 

WWWyyydddzzziiiaaałłł   IIIIII   –––   NNNaaauuukkk   BBBiiiooolllooogggiiiccczzznnnyyyccchhh   

PPPooolllssskkkaaa   AAAkkkaaadddeeemmmiiiaaa   NNNaaauuukkk   

 
Prof. Watson w trakcie wykładu na Kampusie Ochota  
Fot. A. Jaskot 
 
 

W dniu 24 czerwca Watson dokonał wraz  
z prof. Szybalskim uroczystego odsłonięcia  
w Instytucie Biofizyki i Biochemii PAN 
Kryształowej Tablicy ku czci Lwowskich 
Profesorów, po czym wygłosił referat pt. 
„Essence of doing science”.  Po wykładzie  
w wypełnionej po brzegi auli Instytutu 
Biocybernetyki na Kampusie Ochota odbyła 
się niezwykle interesująca dyskusja Watsona  
z młodzieŜą. 
 
Na zakończenie wizyty w Warszawie gość 
wraz towarzyszącymi osobami zwiedzili 
Zamek Królewski. Prof. Watson odwiedził 
takŜe Lublin i Kraków.    

BBBIIIUUULLLEEETTTYYYNNN   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCYYYJJJNNNYYY   

Prof. James D. Watson  
Fot. A. Jaskot  
 

Prof. James D. Watson 
Genetyk, współtwórca modelu 
budowy struktury DNA 
Cold Spring Harbor Laboratory 
http://www.cshl.edu/ 
 

 
Reforma nauki 2008 - 
Pakiet projektów 
ustaw na stronie: 
http://www.nauka.gov.pl/ 
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Swe Ŝycie profesor 
Leszek Kuźnicki opisał 
barwnie w ksiąŜce: 
„Autobiografia. 
W kręgu nauki”  
PAN, Warszawa 2002. 

 

 
 

 
Obecnie Jubilat pracuje 
nad wydawnictwem 
poświęconym 90-leciu 
Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. 
Marcelego Nenckiego 
PAN. 
 
W dniu 20 listopada 2008 
roku z okazji podwójnego 
Jubileuszu odbędzie się 
Sympozjum: ”Homo – 
czy zawsze sapiens? 
Człowiek z róŜnych 
perspektyw”. 
Więcej informacji od 20 
października na stronie:  
http://www.nencki.gov.pl/cy
tobiologia/index.htm 
(EW) 
 

 
 

Jubileusz prof. Leszka Kuźnickiego 
ElŜbieta Wyroba 

Z okazji 80-tej rocznicy Urodzin Profesora 
Leszka Kuźnickiego – współzałoŜyciela 
Komitetu Cytobiologii PAN i byłego 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk, delegacja 
w składzie (na zdjęciu stoją od lewej):  
prof. dr hab. Lech Wojtczak, który razem  
z Jubilatem tworzył Komitet, prof. dr hab. 
med. Marek Jakóbisiak, kierownik Zakładu 
Immunologii Uniwersytetu Medycznego w 
Warszawie, prof. dr hab. E.Wyroba – 
przewodnicząca Komitetu oraz 
dr Izabela Figiel-OŜóg – sekretarz Komitetu 
złoŜyła w dniu 12 września 2008 serdeczne 
Ŝyczenia Jubilatowi wraz z listem 
gratulacyjnym podpisanym przez członków 
Komitetu. 
 

 
Fot. Archiwum Komitetu Cytobiologii PAN 
 
Kilka faktów z bogatej biografii  
prof. dr hab. Leszka Kuźnickiego: 
 
od 1954 praca w Instytucie Nenckiego 
1968 - 73  z-ca dyrektora d/s ogólnych 
1974 - 75  z-ca dyrektora d/s naukowych 
1972 - powołanie Komitetu Cytobiologii 
PAN. Komitet powstał z inicjatywy prof.  
W. Niemierki i stworzyli go prof.  
L. Kuźnicki i  prof. Lech Wojtczak.  
Od początku istnienia był to Komitet 
interdyscyplinarny i stale stanowi on forum 
dla harmonijnej współpracy biologów róŜnej 
specjalności i medyków. Ekspertyza 
Komitetu wykonana pod przewodnictwem 
L. Kuźnickiego (Stan i perspektywy badań 
nad biologią komórki w Polsce) 
opublikowana w 1979 (Kosmos 1, 3-32) 
wskazywała m.in. na konieczność: 
inwestycji (budowy Centrum Onkologii  
w W-wie i Instytutu Biologii Molekularnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego); utworzenia 
problemu węzłowego obejmującego istotne 
poznawczo i praktycznie badania 
cytobiologiczne; specjalizacji placówek oraz 
zmiany sposobu zaopatrzenia placówek 
naukowych w importowaną aparaturę  
i odczynniki. 

1975-80 przewodniczący Komitetu 
Cytobiologii PAN 
1976 - członek korespondent PAN 
1984 - członek Prezydium PAN 
1989 - członek rzeczywisty PAN 
1990 - 92 - Sekretarz Naukowy PAN 
1993 - 98 - Prezes PAN 
 
Profesor Leszek Kuźnicki jako Prezes 
PAN był zaangaŜowany w niezwykle 
trudne, wręcz dramatyczne negocjacje 
dotyczące przygotowywanej od lat 
ustawy o PAN. Wielokrotnie 
występował w tej sprawie na 
posiedzeniach komisji sejmowych  
i prowadził negocjacje z ówczesnym 
rządem. Ostatecznie ustawa została 
podpisana 15 czerwca 1997 przez 
prezydenta RP w obecności m.in. Prof. 
Kuźnickiego. 
 
Do roku 2007 profesor Leszek Kuźnicki  
przewodniczył Komitetowi Prognoz 
POLSKA 2000 PLUS przy Prezydium 
PAN (dawniej Polska 2000). Obecnie 
jest jego Honorowym Przewodniczącym. 
Wśród zadań Komitetu jest inspirowanie 
i koordynowanie studiów nad 
przyszłością, ze szczególnym 
uwzględnieniem moŜliwych kierunków 
rozwoju Polski. Opracowania Komitetu 
stanowią bardzo waŜne dokumenty 
doradcze polskiego środowiska 
naukowego dla rządu RP i jego organów 
w tworzeniu i realizowaniu polityki 
naukowej, społecznej i gospodarczej. 
Konferencje tego Komitetu u Prezydenta 
RP: Strategia Rozwoju Polski u Progu 
XXI wieku (8-19.04.2001) oraz Silna 
Polska w silnej Europie (16.02.2004) 
były transmitowane przez TVP1. 
 
Profesor Kuźnicki to niestrudzony 
inicjator współpracy międzynarodowej 
jako organizator i współorganizator 
licznych sympozjów i konferencji  
naukowych zarowno krajowych jak  
i międzynarodowych.  
 
śyczymy wielu dalszych owocnych lat! 

 

Nagroda 
Dan David Prize 
(termin zgłaszania 

kandydatów 30 listopada 
2008 roku) 
Stypendia  

im. Dan Davida 
(termin zgłaszania 

kandydatów 31 marca 2009 
roku) 

Wiecej informacji na stronie: 

  http://www.dandavidprize.org/   
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Odznaczenie dla prof. 
Tadeusza Chojnackiego 

 
 Fot. M. Mlekicki 
 
16 września 2008 r. Prezes 
PAN prof. Michał Kleiber  
w czasie posiedzenia 
Prezydium PAN wręczył  
prof. Tadeuszowi 
Chojnackiemu KrzyŜ 
Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski, nadany 
przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. 
 
Prof. Andrzej Jerzmanowski 
laureatem nagrody Prezesa 
Rady Ministrów za wybitne 
osiągnięcie naukowe za rok 
2007.  

 
Fot. IBB PAN 
 
Nagrody Prezesa Rady 
Ministrów za rozprawy 
doktorskie otrzymali:  
dr Marcin Balcerzak  
i dr Marcin Śliwa z Instytutu 
Biologii Doświadczalnej PAN 
oraz dr Jacek Król z Instytutu 
Chemii Bioorganicznej PAN. 
 
Medal PAN im.  
M. Kopernika dla prof. 
Włodzimierza Zagórskiego-
Ostoi 

 
Fot. IBB PAN 
 
Prezydium PAN przyznało 
Medal PAN im. Mikołaja 
Kopernika prof. 
Włodzimierzowi Zagórskiemu-
Ostoi za wybitne osiągnięcia 
naukowe w dziedzinie 
wirusologii molekularnej  
i biotechnologii roślin. (JG) 

Biocentrum Ochota w Warszawie 
 

Październik 2008 Nr 4 (4) 

Pomimo krótkiego okresu swojego istnienia 
Biocentrum podjęło i realizuje szereg 
konkretnych działań, w tym: 
- stworzenie sieci naukowej BIOWIZJA 
(rozwój metod wizualizacji zjawisk 
biologicznych)  
- wspólne wystapienia do Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  
w ramach działań: kapitał ludzki oraz 
infrastruktura informatyczna nauki 
- współuczestnictwo w projekcie POIG 2.2: 
Centrum Badań Przedklinicznych  
i Technologii  
- koordynacja pracy zespołów obsługi 
grantów dla wspólnych wystąpień 
Biocentrum 
- powołanie wspólnego zespołu 
bibliotecznego w celu koordynacji zakupów 
bibliotek naukowych. 

 
W październiku b.r. odbyła się wspólna 
inauguracja roku akademickiego dla ponad 
300 uczestników Studiów Doktoranckich 
instytutów Biocentrum. 
 

 
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 
PAN Fot. IBD PAN 
 

 
Kampus Ochota  
Fot. IBB PAN 

Biocentrum Ochota to konsorcjum sześciu 
instytutów Polskiej Akademii Nauk 
mających siedziby na Kampusie Ochota  
w Warszawie.  
W skład Biocentrum wchodzą: 
· Instytut Biochemii i Biofizyki  
· Instytut Biocybernetyki i InŜynierii         
  Biomedycznej  
· Instytut Biologii Doświadczalnej   
· Instytut Medycyny Doświadczalnej  
  i Klinicznej  
· Instytut Podstawowych Problemów  
  Techniki   
· Międzynarodowy Instytut Biologii    
Molekularnej i Komórkowej. 

 
Zgodnie z brzmieniem, podpisanej  
w grudniu 2007 roku, umowy konsorcyjnej 
„zadaniem Biocentrum jest koncentracja 
znacznego potencjału badawczego jego 
członków, zdolnego realizować duŜe 
zadania badawcze z obszaru biologii, 
medycyny i bioinŜynierii”. 
Realizacja tego celu odbywa się poprzez: 
- zmiany strukturalne mające na celu 
konsolidację obsługi administracyjnej  
i informatyzacji członków Biocentrum, 
- koordynację współpracy z uczelniami  
i partnerami zagranicznymi, 
- organizowanie ośrodka pozyskiwania  
i obsługi grantów międzynarodowych, 
duŜych grantów krajowych i funduszy 
europejskich, 
- prowadzenie wspólnych projektów 
badawczych, 
- wspólna organizacja szkoleń i konferencji 
naukowych, 
- wspólne studium doktoranckie. 
 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 
Fot. http://www.cmdik.pan.pl/index.html 
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XII Festiwal Nauki  
w Warszawie 
 
W dniach 19-28 września 
2008 r. odbył się w 
Warszawie pod 
patronatem Konferencji 
Rektorów Uczelni 
Warszawskich oraz 
Prezesa i Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk 
XII Festiwal Nauki. 
 
Tematem wiodącym 
festiwalu w tym roku był  
„Rok Ziemi”. 
 
Główne debaty Festiwalu 
organizowane były pod 
patronatem Komitetu 
Planeta Ziemia PAN  
i Rady Upowszechniania 
Nauki PAN. Były to 
debaty pt.: „Czy Polskę 
stać na brak ochrony 
klimatu. O ekonomii 
zmian klimatycznych”, 
„Ziemskie katastrofy”, 
„Polska i świat: 
wizerunek przez 
socjologów  
i psychologów 
malowany”, 
„Krwawe legendy”, 
„Ziemia planeta ludzi”. 

 
     Więcej na stronie: 

http://www.festiwalnauki.edu.pl/ 

 
 

 
Fot. K. Chwedorzewska 

 

 

 
 

Czas na konsolidację spotkań towarzystw naukowych? 
Adam Szewczyk 

Organizatorom naleŜy pogratulować 
bardzo dobrej organizacji wszystkich 
elementów tego ogromnego 
przedsięwzięcia! 
 
Przebieg Kongresu skłania takŜe ku 
ogólnym refleksjom. Bardzo dobrym 
pomysłem okazała się organizacja imprezy 
przez dwa towarzystwa naukowe: duŜa 
ilość uczestników oraz wystawców sprzętu 
i odczynników biochemicznych byłaby 
niemoŜliwa, gdyby zorganizowano dwa 
oddzielne zjazdy towarzystw.  Idąc dalej 
tropem konsolidacyjnym, moŜna sobie 
wyobrazić, raz na kilka lat,  kongres 
organizowany przez większą liczbę 
towarzystw naukowych. Integracja 
współczesnych problemów badawczych 
wokół fizjologii, biochemii, biofizyki, 
farmakologii oraz toksykologii, biologii 
molekularnej i komórki, neurobiologii etc. 
jest oczywista. Takie spotkanie byłoby 
prawdziwym świętem naukowym w 
obszarze tzw. Life Sciences w Polsce. 
Wydaje się,  Ŝe byłoby ono nie tylko 
atrakcyjne dla uczestników, ale takŜe dla 
wystawców z firm oferujących produkty 
wspomagające uprawianie  nauk 
przyrodniczych. Dodatkowo, społeczna 
widoczność takiego spotkania byłaby 
daleko bardziej większa niŜ zjazd naukowy 
nawet największego towarzystwa. 
Oczywiście przygotowanie tak duŜego 
kongresu to spore wyzwanie 
organizacyjno-techniczne. Ale to juŜ 
osobny temat. Na początek warto wyjaśnić 
kwestię: czy rzeczywiście nadchodzi czas 
na konsolidację spotkań towarzystw 
naukowych? 
 

 

Organizatorzy Kongresu: prof. ElŜbieta Kostyra 
oraz prof. Jerzy Moraczewski 
Fot. A. Szewczyk 

 
 
Rejestracja uczestników Kongresu Biochemii  
i Biologii Komórki w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
Fot. A. Szewczyk 
 
 
W dniach od 6 września do 11 września br. 
odbył się w Olsztynie Kongres Biochemii  
i Biologii Komórki. Kongres był 
organizowany przez Olsztyński Oddział 
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 
(reprezentowany przez prof. dr hab. 
ElŜbietę Kostyrę) i Warszawski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki 
(reprezentowany przez prof. dr hab. 
Jerzego Moraczewskiego). Kongres był 
spotkaniem dwóch towarzystw 
naukowych: XLIII Zjazdem Polskiego 
Towarzystwa Biochemicznego oraz  
Konferencją Polskiego Towarzystwa 
Biologii Komórki. Warto wspomnieć, Ŝe  
w czasie Kongresu obchodzono jubileusz 
50-lecia Polskiego Towarzystwa 
Biochemicznego. 
 
Program naukowy Kongresu był niezwykle 
atrakcyjny. Zorganizowano sesje dotyczące 
m.in. komórek macierzystych,  
nowotworów, biochemii i biologii 
molekularnej komórki roślinnej, stresu 
oksydacyjnego oraz biochemii Ŝywności  
i Ŝywienia. W czasie Kongresu prof. Rolf 
Berge (Norwegia) wygłosił FEBS National 
Lecture, wykład z nominacji Federacji 
Europejskich Towarzystw 
Biochemicznych.  
 
Kongres odbywał się na robiącym 
ogromne wraŜenie, komfortowym 
kampusie Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. W Kongresie wzięło udział 
ok. 720 zarejestrowanych uczestników. 
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Logo  

Zakładu Badania  
Drzew i Lasu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo  
Instytutu Dendrologii PAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instytut Dendrologii PAN      

62-035 Kórnik 
ul. Parkowa 5 

tel. (0-61) 817-00-33 
 fax 817-01-66 

e-mail: 
idkornik@man.poznan 

http://www.idpan.poznan.pl 
 
 

75 lat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku: początki i rozwój 
do 1975 r.   
Władysław Chałupka 

Placówki Wydziału II     Październik 2008 Nr 4 (4) 

 

W bieŜącym roku Instytut Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk obchodzi jubileusz 75-lecia 
swego istnienia. Zmieniały się nazwy 
placówki, status formalny i afiliacje, natomiast 
od początku niezmienny pozostawał i nadal 
pozostaje podstawowy obiekt prowadzonych  
w niej badań – drzewa i krzewy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z woli Władysława Zamoyskiego, ostatniego 
właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich,  
w ustawie o Fundacji „Zakłady Kórnickie” 
uchwalonej przez Sejm RP 30 lipca 1925 r. 
znalazł się punkt 6, art. 2, który  formułował  
cele przyszłej placówki naukowej:  „ZałoŜenie 
i utrzymanie Zakładu badania, tak na stokach 
gór, jak i na równinach, wszystkiego, co 
wchodzi w zakres hodowli Ŝycia, ochrony  
i naleŜytego wyzyskania wszelkiego rodzaju 
drzew, tak w kraju istniejących, jak 
zagranicznych, mogących się krajowi zdać, 
leśnych, ogrodowych, uŜytkowych, 
owocowych i ozdobnych, ich drewna, owoców, 
liści, soków. Piecza nad ogrodami 
Kórnickimi”.  
 
W 1926 r., na stanowisku dyrektora Ogrodów 
Kórnickich Fundacja zatrudniła znanego 
ogrodnika i mikologa Antoniego 
Wróblewskiego. Tymczasem specjalna komisja 
Kuratorium Fundacji pod przewodnictwem 
prof. Władysława Szafera, dyskutowała w 
latach 1928 – 1930 nad projektem statutu  
i zakresem badań naukowych przyszłego 
Zakładu Badania Drzew i Lasu.   
Po kilkuletnim wyczekiwaniu Kuratorium 
Fundacji podjęło w dniu 28 kwietnia 1933 r. 
uchwałę, na mocy której z dniem 1 lipca tegoŜ 
roku został utworzony Zakład Badania Drzew  
i Lasu. Zaprojektowana struktura nowego 
Zakładu obejmowała cztery działy: 
Dendrologii i Pomologii, Biologii Lasu 
Techniczno-Leśny oraz Organizacyjno-
Propagandowy. Niestety, z róŜnych powodów 
(przede wszystkim kłopotów finansowych 
Fundacji), tylko Dział Dendrologii i Pomologii 
podjął realizację swoich zadań naukowych.  
 
Najazd niemiecki na Polskę i II wojna 
światowa przerwały pracę Działu Dendrologii  
i Pomologii oraz rozwój całego Zakładu 

Badania Drzew i Lasu. Antoni Wróblewski, 
pracujący do śmierci w 1944 r. w charakterze 
robotnika, a takŜe inni polscy pracownicy, ocalili 
inwentarze roślin oraz księgi kolekcji  
i mateczników, co umoŜliwiło bezpośrednie 
podjęcie pracy organizacyjnej i naukowej po 
zakończeniu wojny. 
 
Z dniem 1 marca 1945 roku kierownictwo 
Zakładu Badania Drzew i Lasu objął inŜ. Stefan 
Białobok, który mimo trudności finansowych 
zaczął tworzyć zespół pracowników naukowych; 
wspierała go pierwsza Rada Naukowa w osobach 
profesorów: Wiktora Schramma,  Konstantego 
Steckiego oraz  Jana Ślaskiego. W 1950 roku,  
z powodu trudności finansowych, Fundacja 
przekazała Zakład w dzierŜawę na czas 
nieokreślony Ministerstwu Szkół WyŜszych  
i Nauki. Rozporządzeniem Rady Ministrów 
zmieniono nazwę placówki na Zakład 
Dendrologii i Pomologii podległy 
wspomnianemu ministerstwu.  
 
Zasadnicza zmiana organizacyjna nastąpiła  
w 1952 roku, kiedy Zakład został włączony  
w struktury nowopowstałej Polskiej Akademii 
Nauk, stając się jedną z pierwszych placówek 
Wydziału Nauk Biologicznych. To wydarzenie 
stało się dla Zakładu momentem przełomowym. 
Uzyskał on odtąd trwałe podstawy finansowe dla 
swej działalności naukowej, postawiono nowy 
budynek z laboratoriami, budynki mieszkalne, 
moŜna było wydatnie zwiększyć kadrę naukową. 
W końcu lat 50. ubiegłego wieku nastąpiła takŜe 
waŜna dla przyszłości Zakładu reorientacja  
w badaniach: główny nacisk połoŜono odtąd na 
genetykę, biologię nasion oraz na zagadnienia 
fizjologii wzrostu i rozwoju drzew leśnych, 
rezygnując z badań nad drzewami owocowymi. 
Pod kierownictwem prof. Stefana Białoboka 
Zakład  stał się znaczącym, polskim i światowym  
centrum badań  podstawowych w zakresie 
szeroko rozumianej biologii roślin drzewiastych.  
 
Po 47 latach od pojawienia się propozycji 
Antoniego Wróblewskiego o powołaniu  
w ramach Fundacji Kórnickiej Instytutu 
Dendrologicznego, w 1975 roku Zakład 
Dendrologii i Arboretum Kórnickie staje się 
Instytutem Dendrologii PAN.  
Historia placówki naukowej w Kórniku  
i prowadzonych w niej badań, trwających 
nieprzerwanie juŜ ponad 80 lat, pozostaje z jednej 
strony dowodem wielkiej przenikliwości  
i dalekowzroczności Władysława Zamoyskiego 
oraz grupy uczonych, który opracowali statut  
i  programy badań dla nowej placówki naukowej, 
a z drugiej strony - wymownym świadectwem 
wierności Instytutu zamierzeniom swego 
Fundatora. 
 

 

 
 
Władysław 
Zamoyski 
(1853-1924) 
Fot. Z Archiwum 
ID PAN 

 

 

Klon japoński 
 (Acer japonicum) 
Fot. Instytut Dendrologi PAN  
(Galeria Arboretum) 
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Komitet Cytobiologii PAN 
W dniach 15-18 czerwca 2008 odbyła się  
w Zakopanem międzynarodowa konferencja  
„MEMBRANE SKELETON. RECENT ADVANCES 
AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS” 
zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Komitet 
Cytobiologii PAN i European Membrane Skeleton 
Club. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był 
prof. Aleksander F. Sikorski, a w jego składzie byli teŜ 
prof. Elzbieta Wyroba i prof. Marie-Christine Lecomte 
(Paris, France), a mgr Adam Kolondra pełnił funkcję 
sekretarza. Tematyka konferencji dotyczyła struktur  
i oddziaływań białek szkieletu komórkowego oraz tratw 
lipidowych, jak równieŜ procesów zachodzących  
w komórce, w obrębie błon. Wykłady zostały 
podzielone na 10 sesji tematycznych, w trakcie których 
przedstawiono 26 wykładów trwających po 40 minut 
kaŜdy. Przedstawionych zostało teŜ 9 prac  
w postaci posterów, dla których przygotowano dwie 
sesje posterowe trwające w sumie 1 godzinę i 40 minut. 
W konferencji udział wzięły 53 osoby. Spośród 
uczestników 32, czyli większość stanowili goście 
zagraniczni z 13 krajów świata (w tym z USA -10, 
Francji - 6, Japonii, Hiszpanii i Słowenii – po 2 osoby 
oraz po 1 osobie m.in. z Indii, Brazylii,  
i Finlandii), w sumie 26 prelegentów,  
5 prezentacji posterowych oraz dwoje słuchaczy.  
Program konferencji, abstrakty i lista uczestnikow 
znajdują się na stronie: 
http://www.nencki.gov.pl/cytobiologia/index.htm 
(EW) 
 

 
Uczestnicy konferencji „Membrane Skeleton” 
Fot. Archiwum Komitetu Cytobiologii PAN 
 

Komitet Biochemii i Biofizyki PAN 
Komitet Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytut 
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,  
w ramach uroczystości jubileuszowych Instytutu, 
zorganizował w kwietniu br. „The First Poland-Taiwan 
Conference on: Molecular Biology & Molecular 
Neuroscience: Focus on RNA”.  W konferencji 
uczestniczyli naukowcy z Tajwanu oraz z Polski.  
Czas trwania konferencji; 21-23 kwietnia w Warszawie, 
24-25 kwietnia w BiałowieŜy,  25-27 kwietnia  
w Krakowie. W czasie sympozjum wygłoszono  
20 wykładów, których wysłuchało ponad 50 osób. 
(BS-R) 

 
Obrady konferencji polsko-tajwańskiej w Instytucie 
Nenckiego. Fot. L. Kaczmarek 

 
Komitety Naukowe 

Komitet Mikrobiologii PAN 
W dniu 24 września 2008 r. w rozszerzonym 
posiedzeniu prezydium Komitetu Mikrobiologii 
PAN na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczyli prof. dr. 
Milton S. da Costa,  prezydent Federation  
of European Microbiological Societies (FEMS) 
oraz prof. dr. Joël Pestel, sekretarz Francuskiego 
Towarzystwa Immunologów. Podczas spotkania 
referaty nt. struktury i zadań PAN oraz zadań  
i problemów mikrobiologów polskich w kontekście 
roli pełnionej przez FEMS wygłosili prorektor 
Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni RóŜalski, 
prof. Marek Niemiałtowski, prof. Wiesława 
Rudnicka oraz prof. Milton S. da Costa i prof. Joël 
Pestel. Podczas Ŝywej dyskusji odniesiono się do: 
(1) nawiązania współpracy pomiędzy KM PAN 
a FEMS i Francuskim Towarzystwem 
Immunologów – przewodniczący KM PAN 
wspomniał o wizycie w 2007 r. w Polsce, na 
zaproszenie komitetu, prezydenta IUMS 
(International Union of Microbiological Societies) 
prof. dr. Karla-Heinza Schleifera; (2) moŜliwości 
ustalenia kontaktów naukowych pomiędzy 
mikrobiologami polskimi i portugalskimi oraz 
immunologami francuskimi; (3) finansowania 
nauki w Polsce w kontekście moŜliwości 
uzyskiwania grantów w kraju i w Unii Europejskiej 
– o własnych doświadczeniach w tym zakresie 
mówili w/w goście KM PAN; (4) wspierania 
młodych naukowców w zakresie 3-miesięcznych 
staŜy naukowych w europejskich laboratoriach 
mikrobiologicznych oraz ich udziału  
w konferencjach zagranicznych, (5) kolejnego, 
trzeciego kongresu FEMS w Goeteborgu w 2009 r. 
i udziału w tym wydarzeniu naukowym 
mikrobiologów polskich oraz (6) moŜliwości 
przynaleŜności studentów do towarzystw 
mikrobiologicznych co powinno mieć miejsce. 
Uczestnicy zebrania wzięli udział w dyskusji nt. 
układu Bolońskiego, trójstopniowości studiów 
(licencjat, magisterium, doktorat) oraz rozwoju 
studiów doktoranckich w Polsce. Prof. Joël Pestel 
poinformował o moŜliwości współpracy  
z Francuskim Towarzystwem Immunologicznym  
w zakresie organizowania szkół wakacyjnych oraz 
specjalistycznych konferencji naukowych. 
Na zakończenie posiedzenia prezydium KM PAN 
prof. dr hab. Antoni RóŜalski (przewodniczący 
komitetu organizacyjnego) i prof. dr hab. Wiesława 
Rudnicka (przewodnicząca komitetu naukowego) 
zaprosili uczestników zebrania na „The 1st 
Workshop on Microbiology in Health and 
Environmental Protection MIKROBIOT 2008”  
(25-26 października 2008 r. na Wydziale Biologii  
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego).  
(MN) 

 

Od lewej prof. prof. W.Rudnicka, J.Pestel, M.S.da 
Costa, M.Niemiałtowski 
Fot. M. Niemiałtowski 

Jubileusz 80. Urodzin  
prof. dr hab. med. 
Jerzego Kawiaka  
na Kongresie Biochemii  
i Biologii Komórki 
 
W trakcie Kongresu 
Biochemii i Biologii Komórki 
w Olsztynie (7-10 września 
2008) główna sesja plenarna 
poświęcona była komórkom 
macierzystym i nosiła tytuł:  
„Komórki macierzyste – 
wyzwania biologiczne, 
biochemiczne i biomedyczne”. 
Sesja organizowana była przez 
Komitet Cytobiologii PAN, 
Zakład Embriologii Instytutu 
Zoologii Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski. 
Informacje o tej sesji na 
stronie:http://www.nencki.gov
pl/cytobiologia/index.htm 
Przed sesją przewodnicząca 
Komitetu Cytobiologii 
ElŜbieta Wyroba wygłosiła 
laudację z okazji 80-tych 
urodzin prof. dr hab. med. 
Jerzego Kawiaka – członka-
załoŜyciela Komitetu w roku 
1972, któremu przewodniczył 
przed 25 laty. Właśnie wtedy 
w 1983 roku  Komitet 
Cytobiologii zorganizował  
I Ogólnopolską Konferencję 
Biologii Komórki w Krakowie 
(i kolejne cztery takie 
konferencje co 3 lata). 
Kontynuacją tej idei był 
właśnie obecny kongres 
olsztyński – wspólna 
konferencja biologów  
i biochemików. Prof. 
E.Wyroba podkreśliła, Ŝe od 
dziesięcioleci Pan Profesor 
Jerzy Kawiak jest Ŝywą 
ilustracją wspaniałej i owocnej 
współpracy między medykami 
i biologami, przykładem 
„pracy organicznej, od 
podstaw” w dziedzinie 
kształcenia  i oceny kadr, 
przygotowywania setek 
recenzji i opinii. Podziękowała 
Jubilatowi za wielki wkład 
pracy w organizację 
konferencji i sympozjów, 
liczne inicjatywy i codzienną 
pracę w Komitecie 
Cytobiologii oraz wręczyła list 
gratulacyjny podpisany przez 
członków Komitetu, a prawie 
400 obecnych osób na sesji  
przyłączyło się oklaskami do 
gratulacji dla Jubilata. Zarys 
Ŝyciorysu Jubilata na stronie: 
http://www.nencki.gov.pl/cyto
biologia/index.htm 
(EW) 
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Portal wiedzy  
 
 
Prezes PAN ogłasza  
trzecią edycję konkursu  
dla młodych 
pracowników nauki,  
w wieku do 35 lat, 
Mistrz Popularyzacji  
Wiedzy  
„Złoty Umysł”- 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celem konkursu jest 
poszukiwanie młodych 
talentów potrafiących 
przekazywać 
skomplikowaną wiedzę 
szerokiemu odbiorcy  
w sposób przystępny, 
interesujący i zrozumiały.  
 
Prezes PAN wybierze na 
podstawie 
udokumentowanych 
wniosków dwie osoby. 
Wybrani laureaci 
otrzymają nagrody 
specjalne, kaŜda po  
3 tysiące złotych. 
Wręczenie dwóch 
ufundowanych nagród dla 
Mistrzów Popularyzacji 
Wiedzy odbędzie się pod 
koniec grudnia br. 
 
Krótkie opisy swojej 
kariery popularyzatorskiej 
prosimy składać  
w terminie do dnia 30 
PAśDZIERNIKA 2008 r. 
na adres: 
Ewa.Mierzejewska@pan.pl 
 
 
 
Więcej informacji na 
stronie PAN: 
http://www.portalwiedzy.pan.pl/ 
 
 

Antarktyda zgroŜona jest inwazją 
Katarzyna Chwedorzewska 
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Wpływ gatunków obcych na ekosystemy 
jest jednym z palących problemów 
dwudziestego pierwszego wieku, wobec 
rosnącej globalizacji i niekontrolowanego 
przemieszczania się ludzi i towarów na 
całym świecie. Inwazyjne gatunki obce 
(Invasive Alien Species, IAS) stanowią 
obecnie największe, poza utratą naturalnych 
siedlisk, zagroŜenie dla róŜnorodności 
biologicznej, a ich inwazja w rodzime 
zbiorowiska jest jednym z najwaŜniejszych 
czynników, mogących wprowadzić znaczące 
modyfikacje w struktury i funkcjonowanie 
całych ekosystemów. Jak do tej pory jedynie 
najbardziej izolowany, najzimniejszy 
kontynent na świacie - Antarktyda oparł się 
obcej inwazji. JednakŜe i te izolowane do tej 
pory tereny przeŜywają corocznie eksodus 
turystów i badaczy będących potencjalnymi 
wektorami dla obcych gatunków. Obecnie 
obce mikroby, rośliny i zwierzęta spotykane 
są coraz częściej w na subantarktycznych 
wyspach z którch tylko krok do morskiej 
Antarktyki.  
 
Do tej pory w rejonach Antarktycznych 
obserwowano sporadyczne introdukcje 
gatunków obcych, a wpływ  tych introdukcji 
w większość miał marginalny, lokalny  
i krótkotrwały wpływ na środowisko, tak jak 
świadomie, lub przypadkowo wprowadzane 
gatunki obce (nawet pochodzących  
z rejonów polarnych północnej hemisfery)  
w rejony półwyspu Antarktycznego, czy 
Szetlandów Południowych. Zdarzają się 
jednak introdukcje trwałe, które mogą 
potencjalnie wpływać na bioróŜnorodność  
i ewolucje całego ekosystemu.  
 
Obserwowane coraz dynamiczniejsze 
zmiany klimatu szczególnie w Antarktyce 
zachodniej sprzyjają introdukcji gatunków, 
które dotychczas miały małe szanse na 
utrzymanie się w ekosystemie, jednocześnie 
czyniąc je mniej sprzyjającymi dla 
gatunków rodzimych. Przykładem takiego 
gatunku moŜe być wiechlina roczna (Poa 
annua) introdukowana w okolice stacji im. 
H. Arctowskiego przeszło 20 lat temu  
i systematycznie obserwowana. Jej 
populacja przez ten okres systematycznie 
rosła, a latem 2005/2006 po raz pierwszy 
zaobserwowano wkraczanie tego gatunku  

w naturalne zbiorowiska. Obecnie Zakład 
Biologii Antarktyki PAN realizuje projekt 
badawczy specjalny IPY/27/2007 „Obcy  
w Antarktyce”. Celem projektu jest ocena  
w jakim stopniu corocznie migrująca  
w rejony Stacji Arctowskiego populacja 
ludzka jest odpowiedzialna za przenoszenie 
propaguli obcych gatunków (nasion, spor, 
jaj, rozmnóŜek wegetatywnych, fragmentów 
plechy, cyst czy całych organizmów). Ilość  
i róŜnorodność zebranych propaguli z ubrań, 
sprzętu, ładunku, a szczególnie świeŜych 
warzyw jest ogromna. Znaleziono duŜo: 
nasion, pleśni, jaj czy dorosłych 
organizmów: owadów, pajęczaków  
i ślimaków (materiał w ocenie 
taksonomicznej).  
 
Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego 
znajdująca się na Wyspie Króla Jerzego 
wchodzącej w skład Archipelagu 
Szetlandów Południowych jest szczególnie 
zagroŜona inwazją obcych gatunków, 
poniewaŜ stanowi ulubiony przystanek 
większości rejsów turystycznych do 
Antarktyki zachodniej i tak na przykład 
latem 2006/2007 polską stację odwiedziło 
27 statków turystycznych, wysadzając na ląd 
5800 osób. Jednocześnie Szetlandy 
Południowe znajdują się w centrum 
najbardziej dynamicznych zmian 
klimatycznych, gdzie regionalny wzrost 
temperatury w ciągu ostatnich 50 lat jest 
wyjątkowo gwałtowny. 
 

 
Poa annua - obcy w Antarktyce 
Fot. K. Chwedorzewska 
 
Wiecej informacji: 
Dr Katarzyna Chwedorzewska 
kchwedorzewska@o2.pl 
Zakład Biologii Antarktyki PAN 
http://www.arctowski.home.pl/ 
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LINK MIESIĄCA: 
http://www.epo.org/ 

 

Wkrótce… lub nieco później Wydział II Nauk Biologicznych 
PAN  
 
tel. (48 22) 620 33 64, 656 60 73 
tel/fax: (48 22) 656 71 56 
e-mail: Wydzial2@pan.pl 
Pałac Kultury i Nauki, pok. 2111 
Skrytka pocztowa 24 
00-901 Warszawa 
 
Przewodniczący Wydziału:  
 
czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Andrzej B. Legocki  
tel. (+48 22) 620 33 64, 656 60 73, pok. 2111  
e-mail: Andrzej.Legocki@pan.pl  
 

Zastępcy Przewodniczącego:  
 
prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz 
tel. (+48 22) 620 33 75, 656 60 70, pok. 2114 
e-mail: Wieslaw.Bogdanowicz@pan.pl 
 
prof. dr hab. Adam Szewczyk 
tel. (+48 22) 620 33 75, 656 60 70, pok. 2114 
e-mail: Adam.Szewczyk@pan.pl 
 
 
Obsługa administracyjna Wydziału: 
 
Joanna Gaczyńska  
tel. (+48 22) 656 60 74, pok. 2113 
e-mail: Joanna.Gaczynska@pan.pl 
 
Ewa Klimczak 
tel. (+48 22) 656 60 74,  
(+48 22) tel./fax 656 71 56,  
pok. 2113 
e-mail: Ewa.Klimczak@pan.pl 
 
Bogusława Rzeczkowska 
tel. (+48 22) 656 60 73, 620 33 64, 620 33 75,  
656 60 70, pok. 2112 
e-mail: Boguslawa.Rzeczkowska@pan.pl 
 

Warsztaty: Ekologia ewolucyjna  
Miejsce: Gugny, Stacja terenowa 
Uniwersytetu w Białymstoku 
Czas: 3 - 5 października 2008 r. 
Strona internetowa: 
http://www.eko.uj.edu.pl/wbe/ 
 
Dni Nauki Polskiej w Rosji 
Miejsce: Moskwa 
Czas: 13 - 17 października 2008 r. 
Strona internetowa:  
http://www.panmoskwa.pl/ 
 
Sympozjum: Obrazowanie funkcji  
i struktury mózgu: gdzie jesteśmy, 
dokad zmierzamy? 
Miejsce: Warszawa, Instytut Biologii 
Doświadczalnej im. Marcelego 
Nenckiego PAN 
Czas: 15 października 2008 r. 
Strona internetowa: 
http://www.nencki.gov.pl 
 
Warsztaty: Biologia Ewolucyjna  
i Zagadnienia Pokrewne  
Miejsce: Warszawa, Wydział Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego 
Czas: 18 października 2008 r. 
Strona internetowa: 
http://www.eko.uj.edu.pl/wbe/ 
http://www.kbet.pan.pl/ 
 
XII Spotkania „Postępy w Medycynie 
ZakaŜeń” 
Miejsce: Warszawa, Centrum 
Konferencyjne Wojska Polskiego  
Czas: 18 - 19 listopada 2008 r. 
Strona internetowa: 
http://www.antybiotyki.edu.pl/news01.php 
 
VIII Ogólnopolskie Spotkanie 
Naukowe – Biologia Traw 
Miejsce: Kraków, Instytut Botaniki  
im. Władysława Szafera PAN 
Czas: 20 - 21 listopada 2008 r. 
Strona internetowa:  
http://www.ib-pan.krakow.pl 
 
Vaccines: infectious diseases, cancer 
and plant biotechnology 
Miejsce: Warszawa, SGGW 
Czas: 28 listopada 2008 r.   
Strona internetowa: 
http://k-mikrob.pan.pl/ 
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
przesyłania materiałów do następnego numeru 
Biuletynu w terminie do 30 listopada 2008 roku 
na adres e-mail: Joanna.Gaczynska@pan.pl 
 

Nakład: 450 egz. 

Odeszli od nas: 
 

- w dniu 17 sierpnia  
2008 roku  

Profesor Liliana Konarska 
Prezes Polskiego 

Towarzystwa 
Biochemicznego, 

Redaktor Naczelny  
Acta Biochimica Polonica 

 
- w dniu 29 września  

2008 roku 
Profesor Andrzej Szeptycki 

z Instytutu Systematyki  
i Ewolucji Zwierzat PAN  

w Krakowie 
 

- w dniu 3 października 
2008 roku  

Profesor Renata Dąbrowska 
z Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. 

Marcelego Nenckiego PAN 
 

- w dniu 5 października 
2008 roku 
Profesor  

Jerzy Pawełkiewicz, 
członek rzeczywisty PAN, 

emerytowany profesor 
Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu 
(d. Akademii Rolniczej). 
Profesor Pawełkiewicz był 

organizatorem 
i wieloletnim kierownikiem 

Katedry Biochemii tej uczelni, 
w latach 1970 – tych był 

dyrektorem 
Międzyuczelnianego Instytutu 

Biochemii, placówki 
ponadresortowej integrującej 
środowisko przyrodników 
róŜnych uczelni i jednostek 

badawczych. Uznanie 
międzynarodowe przyniosły 

mu pionierskie prace nad 
witaminą B12 

i jej koenzymatycznymi 
formami, a takŜe prace nad 

transferowymi kwasami 
rybonukleinowymi z roślin 
wyŜszych. Wychował kilka 

generacji biochemików. 
Odszedł wspaniały człowiek, 

uczony, nauczyciel i obywatel. 
(ABL) 

 

 
      Fot. E. Klimczak 


