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    60 lat temu została powołana Polska Akademia Nauk. Fakt ten poprzedzi-

ło ważne i bezprecedensowe w dziejach nauki polskiej wydarzenie – I Kongres 

Nauki Polskiej, odbywający się w Warszawie od 29 czerwca do 2 lipca 1951 roku, 

w którym wzięło udział blisko 2000 uczonych. Na zakończenie obrad uczestnicy 

Kongresu podjęli rezolucję w sprawie utworzenia Polskiej Akademii Nauk i powoła-

li Komisję Organizacyjną, powierzając jej opracowanie projektu statutu Akademii. 

30 października 1951 roku dokument ten, po stosownych procedurach prawnych, 

został uchwalony przez Sejm RP w formie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. 

9 kwietnia 1952 roku nominowano pierwszych członków PAN oraz jej Prezydium.

 Idea utworzenia w Polsce akademii nauk nie zrodziła się na kongresie i nie była obca polskiej kulturze 

intelektualnej już w dziewiętnastym wieku. Myślenie o organizacji nauki w skali państwa i z państwowe-

go punktu widzenia stało się jednak możliwe dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Staraniem 

Wojciecha Świętosławskiego, wybitnego chemika, późniejszego członka PAN, a podówczas, w 1936 roku, 

ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, powstała nawet instytucja, którą z powodzeniem uznać 

można za protoplastę Akademii – Rada Nauk Ścisłych i Stosowanych z 15 komitetami naukowymi. Myśl 

o utworzeniu ogólnopolskiej organizacji naukowej towarzyszyła także podczas II Wojny Światowej uczestnikom 

konspiracyjnych debat na temat powojennego kształtu nauki w Polsce.

 Od stuleci istniały zresztą na świecie liczne, sławne, szczycące się bogatymi tradycjami organizacje 

akademijne, jak choćby: Leopoldina (1652), The Royal Society (1660), Francuska Akademia Nauk (1666), czy 

niewiele od nich młodsza Petersburska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych (1724); ich członkami zagraniczny-

mi w XIX i XX wieku byli dość liczni Polacy. Istniały zatem dobrze znane polskim uczonym i organizatorom 

życia naukowego inspirujące wzorce, zakorzeniona była także w tradycji polskiego środowiska intelektualne-

go idea jednoczącej świat nauki instytucji korporacyjnej i koordynującej krajowy  plan rozwoju nauki. Mimo 

to, Polską Akademię Nauk utworzoną w specyficznej aurze politycznej lat 50. ubiegłego wieku wielokrotnie 

próbowano związać z jednym wyłącznie źródłem inspiracji o politycznej proweniencji, obarczyć założycielskim 

grzechem pierworodnym, przypisując jej rolę komisaryczną i likwidatorską wobec wcześniejszych instytucji 

polskiego życia naukowego oraz uformowanie według modelu sowieckiego. Sądzę, że najtrafniej uporał się 

z tymi oskarżeniami profesor Janusz Tazbir, który we wstępie do wydawnictwa jubileuszowego na pięćdzie-

sięciolecie Akademii wyraził przekonanie, że powstanie PAN i jej działalność na tak wysokim poziomie nie 

byłyby możliwe bez aktywności przedwojennej kadry naukowej, która przetrwała wojnę i okupację, jak i bez 

udziału w organizowaniu PAN oraz uczestnictwa w jej władzach i w pracach badawczych wybitnych członków 

Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Myśl tę z satysfakcją odnajduję również 

w licznych wypowiedziach zasłużonych członków Akademii, które zamieszczono w niniejszym tomie. Nie zapo-

minając o politycznych mrokach lat 50., z całym przekonaniem należy powtórzyć za profesorem Tazbirem, że: 

„w Polsce po 1952 r. ludzie usuwani z wyższych uczelni znajdowali schronienie właśnie w instytutach badaw-

czych PAN. Jeśli zaś nasza nauka wybiła się na niepodległość wcześniej aniżeli państwo, w którym się mimo 

wszystko rozwijała, niemała w tym była zasługa właśnie pracowników PAN i oporu intelektualnego, w którym 

brali tak aktywny udział.”

 Koncepcja Polskiej Akademii Nauk, określona w ustawie założycielskiej, a potem potwierdzana 

w kolejnych ustawach, definiowała PAN jako organizm o złożonej strukturze, łączący tradycyjne funkcje autono-

micznej korporacji uczonych z akademią realizującą bezpośrednio zadania badawcze. W idei założycielskiej 

Akademii połączono zatem, w sposób zamierzony, korporację uczonych z centrum badawczym, co miało stanowić 

o możliwości tworzenia nauki przez osobisty wkład badawczy członków PAN afiliowanych w różnych 

placówkach badawczych, głównie uczelnianych, i poprzez działania naukowe instytutów podlegających prawnie 
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i organizacyjnie Polskiej Akademii Nauk. Bez względu na to, jakie były intencje politycznych decydentów, 

Akademia, w często dyskomfortowych warunkach politycznych, konsekwentnie realizowała przez 60 lat 

swoje programy naukowe, jednocząc w korporacji i licznych placówkach naukowych wysiłek badawczy 

i potencjał intelektualny najwybitniejszych twórców – pojętej integralnie– nauki polskiej. Efekty tych prac 

zostały dobitnie i spektakularnie poświadczone we wszelkich ocenach dokonywanych przez kolejne rządy RP; 

osiągnięcia naszych placówek plasowane są w nich, nieprzerwanie od wielu lat, w ścisłej czołówce krajowej, 

a w wielu przypadkach wśród najwybitniejszych osiągnięć nauki światowej.

 Realizujemy nadal misję Akademii, którą określiliśmy jako wszechstronną działalność na rzecz rozwo-

ju nauki, służącą społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej, prowadzoną z zachowaniem najwyższych 

standardów jakości badań i norm etycznych. Wypełnianie tak zdefiniowanej misji to realizacja najważniej-

szych zadań, takich jak: *prowadzenie w jednostkach naukowych zaawansowanych badań o strategicznym 

znaczeniu dla rozwoju nauki i gospodarki, *wyrażanie środowiskowego uznania dla najwybitniejszych uczonych 

poprzez respektowanie w pełni demokratycznych wyborów do Akademii, *organizowanie dużych, często inter-

dyscyplinarnych zespołów badawczych związane z koncentracją nowoczesnej aparatury, *tworzenie warunków 

do powstawania szkół naukowych skupionych wokół najwybitniejszych, polskich i zagranicznych uczonych, 

integrowanie krajowego środowiska naukowego w ścisłej współpracy z uczelniami i instytutami badawczy-

mi, *wspieranie różnorodnych form międzynarodowej współpracy naukowej, *kształcenie kadr naukowych, 

*innowacyjne wykorzystanie wyników badań naukowych, również we współpracy z instytucjami gospodarczy-

mi, *formułowanie opinii i opracowań eksperckich w najistotniejszych sprawach dotyczących polityki innowa-

cyjnej i prorozwojowej państwa, *upowszechnianie nauki.

 Planując i przygotowując publikację jubileuszową Polskiej Akademii Nauk nie mieliśmy uniwersalistycz-

nych ambicji „opisania świata”. Byliśmy świadomi niewykonalności zadania, które zaprezentowałoby rzetel-

nie i obiektywnie wszystkie podejmowane w sześćdziesięcioleciu prace, badania i inicjatywy. Przedstawienia 

i promocji dorobku naukowego i intelektualnego Akademii postanowiliśmy dokonać poprzez wypowiedzi jej 

członków, nie tylko najbardziej zasłużonych, którzy przez lata swymi badaniami i nienaganną postawą uczo-

nego tworzyli oblicze Akademii, ale także tych, których staż w Akademii jest krótszy, ale dorobek badawczy 

i autorytet w świecie nauki na tyle ważny, że oni również są filarami naszej korporacji. Dopełnieniem tego 

wielogłosu uczonych jest – w intencji inicjatorów publikacji – przegląd i dokonań badawczych instytutów PAN 

uznanych przez władze wydziałów za najbardziej doniosłe i twórcze, wyznaczające perspektywy naukowe 

i przedstawiające najbardziej kreatywne zespoły badawcze działające w placówkach Akademii. Tom zamy-

kamy wyborem dokumentów i zdjęć archiwalnych, które przypominają „ojców założycieli” Akademii: 

wybitnych uczonych, którzy formowali jej obyczaje intelektualne oraz standardy naukowe i etyczne.

 Polska Akademia Nauk, wedle europejskiej miary, nie jest instytucją wiekową. Jej dzieje są jednak 

wystarczająco długie, a dorobek wystarczająco bogaty, byśmy mogli nawet bez statystycznej pedanterii z prze-

konaniem stwierdzić, że od 60 lat realizuje ona rzetelnie swoje ustawowe obowiązki polegające na rozwijaniu, 

promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynianiu się do rozwoju społecznej edukacji i wzboga-

caniu kultury narodowej. Pragnę wyrazić nadzieję, że ten jubileuszowy tom, prezentując wybitne osobowości, 

intelektualny potencjał i wielość obszarów badawczych, sumiennie dokumentuje ciągłość naszych wysiłków, 

troskę Akademii o formowanie szkół naukowych, odwagę jej członków i pracowników w stawianiu celów 

badawczych oraz determinację w ich osiąganiu.
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 Humaniści dorastają w szkołach swoich mistrzów, 
kształtują się jako dojrzali uczeni w dyskusjach mię-
dzy kolegami, najlepiej na skrzyżowaniach różnych 
nurtów europejskiej i światowej myśli społecznej, ale 
pracują w pojedynkę. Prace współautorskie są wielką 
rzadkością – i nie jest to przypadek. Przy warsztacie 
badawczym nie potrzebujemy zespołu.
 W moim pokoleniu obywaliśmy się też bez gran-
tów. Nie posiadłem sztuki pisania podań (zwanych 
aplikacjami) i w życiu nie miałem żadnego grantu. 
Jest to wyznanie skandaliczne, które na pewno zgor-
szy strażników ministerialno-konkursowej popraw-
ności, ale jest prawdziwe. Najważniejsza moja książ-
ka – Barbarzyńska Europa (Warszawa 2004) – jest 
rezultatem wieloletniej pracy badawczej, dziewięcio-
letniej dydaktyki uniwersyteckiej, kilku dwumie-
sięcznych wyjazdów zagranicznych (na wykłady jako 
visiting professor do Francji lub Włoch i raz na 
stypendium do Niemiec) i rocznego urlopu, który 
Uniwersytet Warszawski przyznał mi na jej napisa-
nie. Z wdzięcznością wspominam inspirujący wpływ 
pytań, jakie przez kilka lat zadawali mi studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego podczas wykładów 
monograficznych zatytułowanych „Barbarzyńska 
Europa – od plemion do państw i narodów”. 
Studenckie pytania pomagały mi dostrzegać proble-
my otwarte tam, gdzie rutyna nie widzi już żadnego 
problemu. Wiem z własnego doświadczenia, że 
nauka bez dydaktyki jałowieje; odczuwałem boleśnie 
zakaz pracy dydaktycznej w latach 1964-1989.
 Na drugim miejscu wśród swoich osiągnięć 
wymieniłbym książkę Chłopi w monarchii wczesno-
piastowskiej (Wrocław 1987). Miała ona, jak 
w rzymskim przysłowiu, swoje losy. Zamówił ją 
w 1977 lub 1978 roku Instytut Historii PAN jako 
pierwszy tom serii „Chłopi w społeczeństwie 
polskim”. W cudownym schronieniu, jakim była dla 
mnie w latach 1972-1980 wrocławska filia IHKM 
PAN, zdążyłem zebrać materiały do tej książki 
zanim solidarnościowa rewolucja, której przyznałem 

Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN                 
SAMOCHWALSTWO NA JUBILEUSZ PAN

bezwzględny priorytet, nie wciągnęła mnie w swoje 
tryby. Stan wojenny paradoksalnie przestawił mnie 
z powrotem na tory zawodowe. Do ośrodka interno-
wania udało się dostarczyć mi legalnie kilkanaście 
najpotrzebniejszych książek oraz zebrane uprzednio 
materiały do pracy nad Chłopami... . Miałem to 
wszystko w więziennym bagażu, gdy w grudniu 1982 
roku przewożono mnie z pawilonu dla internowa-
nych na Białołęce do aresztu na Rakowieckiej; 
na miejscu uznano, że skoro mogłem to mieć w jed-
nym więzieniu, to widać mogę i w drugim. Siedzia-
łem w izolacyjnym pawilonie III, w dwuosobowej 
celi bez głośnika, przesłuchiwano mnie bardzo rzad-
ko i bez przekonania; nigdy nie miałem takiej moty-
wacji do pracy i takiej możliwości skupienia, jak tam. 
Można powiedzieć, że był to szczególny rodzaj gran-
tu. Nie zachęcam do naśladownictwa, ale z serii 
o chłopach zamierzonej przez IH PAN tylko mój 
tom został napisany i opublikowany; inni autorzy się 
nie wywiązali. W ciągu dwudziestu miesięcy, jakie  
wtedy spędziłem na Mokotowie, powstał brulion 
książki, która po trzech latach wyszła drukiem, a po 
trzech dalszych przyniosła mi tytuł profesorski.
 Ani Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, 
ani Barbarzyńska Europa nie popularyzują ogólnie 
przyjętych ustaleń, lecz prowadzą czytelnika drogą 
moich własnych badań od rozmaitych dokumentów 
epoki do konkluzji, które są nieraz dość obrazo-
burcze wobec poglądów dominujących w polskiej 
i europejskiej historiografii. Starałem się jednak, aby 
moje książki – bez sztucznych ułatwień i uproszczeń, 
a zwłaszcza bez wtórności – mogły być rozumiane 
przez ambitnych czytelników o pewnym poziomie 
humanistycznej kultury, a nie tylko przez moich kole-
gów-mediewistów. Tak rozumiem funkcję społeczną 
humanistyki: przywiązuję istotne znaczenie do pew-
nego rodzaju komunikatywności pozwalającej uczo-
nym porozumiewać się z wykształconą publicznością 
własnego kraju bez pośredników, którzy banalizują 
i upraszczają nasz dorobek. Dlatego najistotniejsze 
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pozycje dorobku humanistów są w krajach europej-
skich publikowane najpierw w językach narodowych, 
a potem – jeśli budzą zainteresowanie gdzie indziej 
– w tłumaczeniach.
 Podobnie jest i powinno pozostać u nas. Wydana 
przez „Iskry” książka Barbarzyńska Europa odniosła 
w Polsce sukces przede wszystkim na polu komuni-
kacji z czytającą publicznością. Dotychczas sprzeda-
no 10 tysięcy egzemplarzy, naprawdę dużo, jak na 
tego rodzaju książkę. Bardzo cenię sobie także krajo-
we nagrody, którymi ją wyróżniono, w tym szczegól-
nie prestiżową nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Myślę, że w znacznej mierze właśnie sukces 
w kraju przyczynił  się do zainteresowania za grani-
cą. Barbarzyńska Europa została w dwa lata po 
edycji polskiej przetłumaczona i wydana we Francji 
(Flammarion, Paryż 2006), następnie na Litwie 
(Mintis, Wilno 2008), we Włoszech (Bollati-Borin-
ghieri, Turyn 2008) i w Niemczech (Fibre Verlag, 
Osnabruck 2011).
  Zainteresowanie jednak nie równa się harmonii, 
a wyrazy uznania niekoniecznie oznaczają zgodę. 
We Włoszech miesięczny dodatek księgarski do 
wielkonakładowego dziennika „La Stampa” 
– „L’indice dei libri del mese” – ogłosił Barbarzyńską 
Europę książką marca 2008 roku, w związku z czym 
zamówił i zamieścił trzy recenzje pióra znanych 
historyków. Jedna była entuzjastyczna; druga – 
autorstwa znakomitego amerykańskiego mediewisty 
Patricka Geary – łączyła rewerencję z pełnym zakło-
potania, ale wyrazistym krytycyzmem; podobnie 
trzecia, napisana przez mojego włoskiego kolegę 
Stefana Gasparriego. Także w recenzjach francuskich 
daje się zauważyć pewne zaskoczenie w obliczu od-
miennego niż przyjęty w zachodniej mediewistyce 
spojrzenia na średniowieczną Europę. Wyraźna jest 
natomiast zbieżność perspektywy między mną a ro-
syjskimi recenzentami Barbarzyńskiej Europy: Igo-
rem Filippowem, Pawłem Łukinem i Piotrem Stefa-
nowiczem. Reakcje te (a może także ich geografia) 
wymagają komentarza.
 U narodzin mojej Barbarzyńskiej Europy leżał 
zamysł zburzenia muru, jakim dziewiętnastowieczne 
dziedzictwo pangermanizmu i panslawizmu rozdzie-
liło badania nad archaicznym ładem społecznym 

germańskich i słowiańskich plemion. Próba prze-
zwyciężenia etnicznej segregacji obszarów badaw-
czych sama w sobie nie budziłaby pewnie zastrzeżeń, 
ale objęcie germańskiej i słowiańskiej Europy wspól-
nym horyzontem porównawczym oznaczało, że 
decydujemy się na łączną interpretację źródeł odle-
głych od siebie w przestrzeni i w czasie, jeżeli mamy 
w nich do czynienia z podobną sytuacją antropolo-
giczną. Najstarszy opis organizacji wewnętrznej 
plemion germańskich – Germania Tacyta – powstał 
w 98 roku, gdy o Słowianach nikt jeszcze w Rzymie 
nie słyszał. Na równie szczegółowy opis organizacji 
plemiennej zachodnich Słowian (Luciców), pióra 
Thietmara z Merseburga, trzeba było czekać 915 lat. 
Ponad różnicą etniczną i chronologicznym dystan-
sem uderza podobieństwo realiów zaobserwowanych 
przez obu autorów, przy czym Thietmar, jak wszyscy 
niemal pisarze europejskiego średniowiecza, nie znał 
Germanii Tacyta. Analiza podobieństw między tymi 
źródłami wzbudziła jednak sprzeciw recenzentów, 
gdyż narusza przyjęty w historiografii warsztatowy 
aksjomat synchronii. Za tą kontrowersją kryje się 
bardzo istotna różnica: odmienne rozumienie czasu 
historycznego. Moje stanowisko w tej sprawie jest 
bliższe podejściu antropologicznemu, a także zro-
dzonej w bliskiej strukturalizmowi szkole „Annales” 
koncepcji długiego trwania.
 Istotniejsze jeszcze wydają mi się rozbieżności 
uwarunkowane różnicami wyobraźni. Misją history-
ka jest przekładanie dawnych kultur na kategorie 
właściwe naszej kulturze macierzystej. Kluczową 
rolę odgrywa w tym wyobraźnia badacza, ukształto-
wana przez jego doświadczenia osobiste i doświad-
czenia jego środowiska. Moje własne doświadczenia 
życiowe, nie pod każdym względem typowe, są 
jednak charakterystyczne dla wschodniej, a nie dla 
zachodniej Europy. W moim sposobie rozumienia 
świata, w tym również rozumienia odległej przeszło-
ści obecna jest szczególna, wschodnioeuropejska  
wrażliwość ukształtowana pod wpływem tych 
doświadczeń. Zapewne dlatego w badaniu społe-
czeństw i kultur średniowiecznej Europy kładę 
większy niż moi zachodni koledzy nacisk na przeja-
wy kolektywizmu. Tam, gdzie inni widzą dyktat 
wodzów lub – przeciwnie – mechanizmy archaicznej 



WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – UCZENI I SZKOŁY BADAWCZE – nauki humanistyczne i społeczne

8

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE

demokracji, ja skłonny jestem dostrzegać przemożny 
nacisk wywierany na jednostkę przez wspólnotę. 
Zapewne też właśnie wschodnioeuropejska wrażli-
wość dyktuje mi sceptycyzm wobec stereotypów 
wywodzących kulturę europejską wyłącznie z kręgu 
śródziemnomorskiego i chrześcijańskiego dziedzic-
twa. Może to nie dziwota, że łatwiej znajduję w tych 
sprawach zrozumienie u rosyjskich, niż u amerykań-
skich czy francuskich kolegów. Nie uważam, że mój 
punkt widzenia i moja wrażliwość są bardziej albo 
mniej płodne od innych. Uważam jednak, że różni 
się on w pewnej mierze od tych punktów widzenia, 
z którymi spotykamy się najczęściej w zachodniej 
mediewistyce. Różnica ta budzi zainteresowanie 

i głosy krytyczne, które czasem przywodzą na myśl 
reakcję immunologiczną. Moim zdaniem sytuacja 
taka ożywia dyskusje. 
 Na koniec ośmielę się wyciągnąć z moich wła-
snych przygód ogólniejszy wniosek dotyczący naszej 
humanistyki. Skłonni jesteśmy oceniać ją wedle tego, 
jak jest widziana w świecie, głównie zachodnim. 
Rodzi to skłonność do upodobnienia przez naśla-
downictwo, ale ta skłonność wydaje mi się przeciw-
skuteczna. Świat nauki, także na Zachodzie, nie ceni 
wtórności, lecz oryginalność. O ile oryginalność 
może czasem wywoływać sprzeciw, o tyle powtarza-
nie cudzych pomysłów i schematów nie wywoła 
niczego. 
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Stanisław Mossakowski, członek rzeczywisty PAN                        
HISTORIA SZTUKI DAWNEJ W POLSCE – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

 Historia sztuki, jako osobna akademicka dyscy-
plina naukowa w obrębie nauk historycznych, naro-
dziła się i okrzepła w XIX wieku także na terenie 
Polski, rozwijana zwłaszcza pod zaborem austriackim 
na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie. W wiek 
XX wchodziła z własnym aparatem metodologicz-
nym, do którego należały w pierwszym rzędzie poję-
cia stylów historycznych, takich jak romanizm, gotyk, 
renesans, (później także manieryzm), barok, rokoko, 
klasycyzm itd., utworzone na podstawie dziejów 
sztuki w istocie ograniczonych do terytorium Włoch, 
Francji, Niderlandów i Niemiec. Pojęcia te – nieprzy-
stające, względnie niezupełnie przystające do rzeczy-
wistości historycznej sztuki innych krajów łacińskiej 
Europy, takich choćby jak Hiszpania, Portugalia czy 
Anglia, doprowadziły w konsekwencji do powstania 
– obowiązującej całe pokolenia badaczy – swoistej 
mapy rozwoju dziejów sztuki europejskiej złożonej 
z „przodujących centrów” i „zapóźnionych pro-
wincji”; rozwoju, w którym ważną role odgrywały 
określenia wartościujące typu „tradycyjny” czy 
„awangardowy”. Szczególnie dyskutowanym i zara-
zem drażliwym problemem, stawały się w tym kon-
tekście nieustannie ponawiane próby zdefiniowania 
„narodowej odrębności sztuki”, poszukiwania jej 
„rodzimości”. 
     Pojęcia „wielkich stylów historycznych” z ogólne-
go narzędzia porządkującego materiał w czasie 
i przestrzeni, zamieniły się szybko w rodzaj „bytów 
realnych”. Poczęto np. definiować „typowego przed-
stawiciela renesansu” czy „człowieka baroku” –  nie 
zdając sobie sprawy, że poza ogólnym przyporządko-
waniem chronologicznym określenie takie niewiele 
mówi o indywidualnym fenomenie człowieka czy 
jego dzieła. I tak np. nie rozumiano, że rozważanie 
czy Michał Anioł był „typowym artystą renesansu”, 
„przedstawicielem rodzącego się manieryzmu”, czy 
„prekursorem baroku” nie wnosi nic do poznania 
jego twórczości – jest próbą odpowiedzi na źle 
postawione pytanie. 

     Od tego rodzaju nastawień metodologicznych nie 
była wolna także polska historia sztuki, zarówno 
okresu międzywojennego, kiedy to – obok Krakowa 
i Lwowa – ta młoda dyscyplina była rozwijana w in-
nych ośrodkach uniwersyteckich – Poznaniu, Lublinie 
i Wilnie, jak i po drugiej wojnie światowej, gdy 
miejsce Wilna zajął Toruń, miejsce Lwowa – Wrocław, 
a później dołączył do nich Gdańsk.
     Powojenną sytuację badań nad sztuką staropolską 
zdeterminowało katastrofalne zniszczenia zabytków, 
szczególnie sztuki świeckiej, w wyniku obu wojen 
światowych, przesunięcia granic i przewrotu społecz-
nego. Postawiło to na porządku dziennym prac 
polskich badaczy konieczność inwentaryzacji tego, 
co pozostało. Inwentaryzacja zabytków, prowadzona 
przez całe środowisko polskich historyków sztuki 
pod egidą nowo powstałej (1949) placówki – Insty-
tutu Sztuki (od 1959) w strukturze Polskiej Akademii 
Nauk, była i jest wielkim osiągnięciem nauki polskiej. 
Uzupełniona wynikami systematycznie prowadzo-
nych badań archeologicznych i konserwatorskich 
(m.in. w ramach badań nad początkami państwa 
polskiego), które w sumie w nowym świetle ukazały 
początki architektury i kultury materialnej kraju nad 
Wisłą i Odrą, pozwala dziś na ukazanie pełniejszego 
niż dotąd przypuszczano obrazu kultury artystycznej 
naszego kraju w dawnych wiekach i jego miejsca 
w kulturze europejskiej.  
     Zgromadzone, głównie w Instytucie Sztuki, a także 
innych instytucjach (np. na wydziałach architektury 
politechnik i muzeach) kolosalne archiwa fotografii 
i pomiarów, często dzieł już nieistniejących, stały 
się podstawowym materiałem w badaniach prowa-
dzonych nie tylko przez tam zatrudnionych, lecz dla 
wszystkich uczonych zainteresowanych tą częścią 
Europy.
     Równocześnie, zwłaszcza w pierwszym okresie 
powojennym, nie brakło czynników, które negatyw-
nie ciążyły nad pracą polskich historyków sztuki. 
Mam na myśli nie tyle nieudolne próby wprowadzania 
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do badań metodologii marksistowskiej, „klasowego” 
podejścia do dziejów sztuki, choć elementem 
pozytywnym było uwrażliwienie na aspekt socjolo-
giczny twórczości artystycznej. To jednak spowodo-
wało radykalne pozbawienie możliwości badań dzieł 
zachowanych na wschodnich terenach dawnej 
Rzeczypospolitej.
     Z kolei elementem pozytywnym był fakt, iż mimo 
niemałych trudności udało się polskim historykom 
sztuki utrzymać w owych czasach, a potem rozwijać 
kontakty z nauką światową (Europy Zachodniej 
i USA), czego sztandarowym przykładem była twór-
czość badawcza i działalność organizacyjna Jana 
Białostockiego. Tą drogą warsztat polskich uczonych 
był stale aktualizowany i wzbogacany przez nowe 
światowe propozycje metodologiczne: ikonologię 
i semiotykę (interpretacje dzieła sztuki w świetle 
ideowych – religijnych, filozoficznych – prądów 
swojej epoki i środowiska powstania), strukturalizm, 
a wreszcie nowe podejście socjologiczne, dowarto-
ściowujące rolę zleceniodawcy i odbiorcy w procesie 
powstawania dzieła.
     Ten proces współpracy nabrał przyspieszenia po 
roku 1990, kiedy szeroko otwarły się możliwości 
wyjazdów zagranicznych (stypendialnych i badaw-
czych) i podejmowania badań w czołowych ośrod-
kach naukowych świata. Równocześnie powstanie 
niepodległych państw za wschodnią granicą Polski 
znakomicie ułatwiło studia nad dorobkiem artystycz-
nym terenów historycznej Rzeczypospolitej, także 
we współpracy z tamtejszymi ośrodkami naukowymi. 
Przyspieszenia nabrało zainteresowanie twórczością 
artystyczną innych narodowości i grup etnicznych 
zamieszkujących kiedyś terytoria wspólnego państwa 
(Rusinów-Ukraińców, Żydów, Ormian, Tatarów i in.).
     Papież-Polak, ruch „Solidarności”, a w końcu wej-
ście Polski do Unii Europejskiej zwróciły w niespoty-
kany dotąd sposób uwagę nauki zachodniej na doro-
bek historyczny, także w zakresie sztuki, naszego 
kraju. Nie tylko badacze niemieccy, tradycyjnie zain-
teresowani, często nie zawsze obiektywnie, kulturą 
artystyczną Wschodu Europy, lecz przede wszystkim, 
uczeni amerykańscy, z natury rzeczy mający globalną 
wizję świata, a także brytyjscy, zaczęli podejmować 
w sposób naukowo-badawczy, a nie tylko syntetycz-

no-popularyzatorski, problematykę sztuki dawnej 
Polski (by wymienić tylko prace Thomasa DaCosty 
Kaufmanna z Princeton, Anne Markham Schulz 
z Brown University czy Paula Crosseya z Londynu).
     Jak zatem w tym ogólnym kontekście rozwoju 
polskiej historii sztuki widzę miejsce moich własnych 
badań? Przede wszystkim pragnę zauważyć, że 
z reguły starałem się podejmować tematy konkretne 
i raczej szczegółowe, dotyczące dzieł i twórców 
o szczególnym znaczeniu w dziejach sztuki doby 
przedrozbiorowej w Polsce. Pozwolę sobie dla przy-
kładu wymienić takie prace, jak studia o Drzwiach 
Gnieźnieńskich (XII w.), Kaplicy Zygmuntowskiej 
i renesansowym pałacu wawelskim (XVI w.), twór-
czości w naszym kraju Włocha, architekta Giovan-
niego Battisty Gisleniego (1 poł. XVII w.) i Holendra, 
architekta Tylmana z Gameren (2 poł. XVII w.). 
Omawiane dzieła i działalność poszczególnych arty-
stów starałem się ukazywać w kontekście europejskim 
i w powiązaniu z prądami ideowymi swojej epoki, 
formacją profesjonalną i intelektualną samych twór-
ców, ich zleceniodawców i odbiorców. Niekiedy 
ograniczałem się do problematyki stricte ikonolo-
gicznej, jak np. w rozprawie o programie ideowym 
obrazu Rafaela „Św. Cecylia” lub też wkraczałem na 
teren zarezerwowany dla historii nauki (np. w omó-
wieniu symboliki pieczęci Mikołaja Kopernika oraz 
astrologicznych fresków pałacu na Wawelu). Wyniki 
swoich badań starałem się zawsze wprowadzać do 
zagranicznego obiegu naukowego, często publikując 
obcojęzyczne wersje swoich książek i rozpraw, 
w zależności od tematyki, w językach: angielskim, 
niemieckim, włoskim i francuskim.
     Tematykę ogólną i problemy metodologiczne 
poruszałem rzadko i przy okazji spraw szczegóło-
wych. Chciałbym więc dać wyraz memu stanowisku 
w odniesieniu do problematyki tzw. „sztuki narodo-
wej”, w szczególności sztuki polskiej, ale nie tylko. 
Wydaje mi się rzeczą oczywistą, że cała sztuka naszej 
części kontynentu wykazuje tak wiele powiązań, iż 
nie sposób ją podzielić na autonomiczne składniki 
narodowe. Więcej – sądzę nawet, że rozpatrywanie 
jej wyłącznie w aspekcie dorobku poszczególnych 
narodów przestaje być dzisiaj poznawczo płodne. 
Złożoność tej sztuki, a zarazem jej osobliwość można 
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próbować przedstawić w formie wielowarstwowej 
mapy, o licznych warstwach rozmaitej powierzchni 
i kształtu ukazujących zasięg poszczególnych zjawisk 
artystycznych. Przekrojenie tych warstw zgodnie 
z granicami danego państwa, narodu, regionu czy 
ośrodka ujawnia dopiero niepowtarzalność sumy 
zjawisk, decydującą o indywidualnym obliczu sztuki 
danego terenu. Odmienność bowiem i indywidualny 
charakter sztuki to także wynik jej szczególnych 
powiązań ze światem zewnętrznym. Nie można 
wreszcie zapominać, że powstałe w danym kraju 
wybitne dzieła – zarówno te oryginalne, jak i te 
utrzymane w uniwersalnych formach stylowych – 
w warstwie ikonograficzno-programowej wyrażają 
z reguły swoiste treści związane z odmiennymi ide-
ami – politycznymi, doktrynalnymi religijnymi czy 
obyczajowymi – tego kraju czy ośrodka. Toteż śmiało 
można powiedzieć, że większość dzieł sztuki jednego 
terytorium jest gdzie indziej nie do pomyślenia.
     Muszę wyznać, że prace moje, zarówno te, które 
powstawały jeszcze w Krakowie, jak te, które publi-
kowałem jako pracownik Instytutu Sztuki, nie mo-
głyby powstać, gdyby w Polsce nie było takiego 
ośrodka, jak ten właśnie instytut Polskiej Akademii 
Nauk – z jego wielojęzyczną biblioteką (czołową 
w swoim zakresie w naszej części Europy), zbiorami 
fotograficznymi i dokumentacyjnymi. Jego istnienie 
i dalszy rozwój jest jednym z warunków utrzymania 
w Polsce historii sztuki (a także teatrologii, muzyko-
logii wraz z folklorem muzycznym i filmoznawstwa) 
na poziomie międzynarodowym. 
     Jubileuszowa okazja niniejszej publikacji skłania do 
zarysowania choćby wybiórczo perspektyw badań na 
przyszłość. O konieczności rozwijania, wciąż jeszcze 
niedostatecznej współpracy z ościennymi krajami 
Polski w studiach nad wspólnym dziedzictwem 
kultury artystycznej była już mowa. Mam na myśli 
również: pilną potrzebę systematycznej penetracji 
źródeł archiwalnych dotyczących relacji, nie tylko 
politycznych, dawnej Polski z krajami Europy 
i Bliskiego Wschodu; konieczność ich krytycznego 
opracowywania i wydawania także w formie elektro-
nicznej. Bez tej pracy, nadrabiającej zaniedbania XIX 
wieku, właściwe ukazanie pozycji naszego kraju na 
mapie kultury europejskiej będzie niemożliwe. 

     Ogromne perspektywy badawcze otwierają nowe 
media elektroniczne. Dzięki nim można by było 
o wiele łatwiej i taniej podjąć wreszcie takie prace, 
jak np. kompleksowe opracowywanie polskiego atla-
su ikonograficznego (centralnej, elektronicznej bazy 
danych dotyczących wizerunków portretowych Pola-
ków od średniowiecza po czasy zamarłej już fotogra-
fii tradycyjnej, obejmującej zbiory muzealne, kościel-
ne i kolekcje prywatne). Byłoby to ważne uzupełnienie 
Polskiego słownika biograficznego, a zarazem bezcen-
ny materiał dla wszelkich badań historycznych. 
Innym, równie ważnym przedsięwzięciem tego ro-
dzaju byłby rozwój dokumentacji ikonografii miast 
polskich, zwłaszcza tych zniszczonych podczas wojny 
– Warszawy, Wrocławia, Gdańska. Jest skandalem, że 
zrujnowana stołeczna Warszawa nie podjęła dotąd 
prac nad swoim dawnym wyglądem, podczas gdy 
niemal nietknięty przez wojnę Kraków wydaje już 
piąty tom Katalogu widoków Krakowa, opracowy-
wany przez osobną Pracownię Ikonografii Krakowa 
przy tamtejszym Muzeum Narodowym.
      Jakie zagrożenia rysują się obecnie dla perspektyw 
rozwoju w Polsce historii sztuki? W pierwszym rzę-
dzie takie, jakie dotyczą wszystkich nauk humani-
stycznych – ich społeczne i urzędowe niedocenianie. 
Chociaż – co z uznaniem trzeba przyznać – ostatnio 
powstała cenna inicjatywa Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w postaci powołania Narodowego 
Funduszu Badań Humanistycznych. 
     Szkodliwy mit, że uczonemu humaniście wystarczy 
papier, ołówek i książka, powoduje m.in., że nie do-
cenia się roli humanistycznych instytutów Polskiej 
Akademii Nauk, ich ogromnego warsztatu dokumen-
tacyjnego, którego utrzymanie i rozwój wymaga 
odpowiedniego finansowania. Jest to szczególnie 
widoczne, jeśli się porówna polskie placówki z ich 
odpowiednikami za granicą, zwłaszcza w Niemczech, 
Francji i USA. Jeśli w skali kraju brak jest funduszy, 
to przynajmniej niech zaistnieje zrozumienie, że 
wszystko co wartościowe trzeba zachować, utrzymać, 
a przede wszystkim nie szkodzić.  
     Osobna sprawa to absurdalna tendencja, aby usta-
lać ilościowe (parametryczne) kryteria oceny wspólne 
dla wszystkich kierunków i dyscyplin naukowych, 
nieuzasadnione mnożenie systemów kontrolnych 
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i oceniających, biurokracja pochłaniająca czas i para-
liżująca pracę. Innymi słowy, brak zaufania dla 
uczonych.
     Dla nauk historycznych, w tym historii sztuki, 
fatalne okazały się zmiany w systemie szkolnictwa 
średniego, z którego wyeliminowane zostały języki 
klasyczne i w którym drastycznie ograniczono przed-

mioty humanistyczne. Na studia przychodzi młodzież 
niedouczona i niepotrafiąca już nadrobić zaległości 
w wykształceniu. Powoduje to m.in. deficyt kadry, 
która mogłaby podjąć prace źródłoznawcze (znajo-
mość paleografii łacińskiej, staroniemieckiej itp.) 
na poziomie międzynarodowym.
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Jan Strelau, członek rzeczywisty PAN  
WYBOISTA DROGA ŻYCIOWA BADACZA: OD LICEALISTY Z „WILCZYM 
BILETEM” DO ŚWIATA NAUKI

 Urodziłem się 30 maja 1931 roku w Gdańsku, 
choć od wczesnego dzieciństwa mieszkałem w Tcze-
wie, skąd przeprowadziłem się wraz z rodzicami 
w 1947 roku do Bytowa – jednego z ważniejszych 
miast Kaszub, co nie było mi obojętne, jako że moi 
przodkowie ze strony matki byli Kaszubami. Droga 
mojej edukacji od liceum do studiów wyższych miała 
wiele zakrętów, o których obszernie piszę w autobio-
grafii (1995). Tutaj jedynie wspomnę, że w roku 
1950 – jako uczeń klasy przedmaturalnej – zostałem 
ze szkoły wydalony za wrogą działalność na szkodę 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i otrzymałem tzw. 
„wilczy bilet” zabraniający wstępu do szkół publicz-
nych. Na studia psychologiczne na Uniwersytecie 
Warszawskim dostałem się (wcześniej 2 lata studio-
wałem na KUL-u) dzięki maturze prywatnej, którą 
uzyskałem w Małym Seminarium Duchownym 
w Słupsku. Dosłownie z ulicy przystąpiłem do pań-
stwowego egzaminu maturalnego w trybie eksterni-
stycznym (były wówczas takie możliwości).
 Kiedy byłem na trzecim roku studiów, moją 
naukę ponownie przerwano – na szczęście tylko na
 3 miesiące. Zostałem aresztowany za przynależność 
do wrogiej organizacji. Centralne więzienie przy 
Rakowieckiej opuściłem w wyniku amnestii (po 
śmierci Bolesława Bieruta). Wspominam o tych epi-
zodach z okresu młodości, nie były one bowiem 
obojętne dla mojej kariery akademickiej. 
 Moimi mistrzami akademickimi byli dwaj wybit-
ni przedstawiciele szkoły lwowskiej, uczniowie prof. 
Kazimierza Twardowskiego – prof. Tadeusz Toma-
szewski, promotor mojej pracy magisterskiej oraz 
prof. Mieczysław Kreutz, pod którego kierunkiem 
napisałem rozprawę doktorską. Obaj byli moimi 
– choć w różny sposób – mentorami i to im zawdzię-
czam w dużym stopniu karierę naukową.
 Od czasu opublikowania pierwszego artykułu 
(1958) do końca szóstej dekady XX wieku tkwiłem 

głęboko w badaniach nad fizjologicznymi podstawa-
mi temperamentu, opartych na paradygmacie 
Pawłowa. Na podstawie kilkunastu lat badań dosze-
dłem między innymi do wniosku, że nie sposób 
zdiagnozować temperamentu człowieka na podsta-
wie wskaźników psychofizjologicznych, odzwiercie-
dlają one bowiem stan organizmu (poziom pobudze-
nia, aktywacji) tylko w zakresie tych mechanizmów, 
które są przedmiotem badania. Ten ustalony przeze 
mnie empirycznie fakt doprowadził do przekonania, 
że kwestionariusz jest lepszą metodą diagnozy tem-
peramentu – ze względu na swoją specyfikę pozwala 
uchwycić ogólną tendencję do określonych zacho-
wań, w których przejawiają się cechy temperamentu. 
Skonstruowany przeze mnie Kwestionariusz do 
Badania Temperamentu był pierwszym i jedynym 
w skali międzynarodowej narzędziem, dzięki które-
mu można było diagnozować cechy temperamentu 
nawiązujące do znanej typologii układu nerwowego 
Pawłowa. Zyskał on za granicą dużą popularność 
i został zaadaptowany w kilkudziesięciu krajach pod 
nazwą Strelau Temperament Inventory. Jego psycho-
metrycznie udoskonalona wersja ukazała się w 16 
językach pod nazwą Pavlovian Temperament Survey 
(Strelau, Angleitner i Newberry, 1999).
 Dopiero kiedy miałem 40 lat (w 1971 roku), 
otworzyły się przede mną drzwi na Zachód. Otrzy-
małem roczne stypendium IREX-u i odbyłem staż 
w University of Illinois u wybitnego genetyka 
zachowania – prof. Jerry’ego Hirscha. Tam zdoby-
łem niedostępne wówczas w Polsce doświadczenie 
w tej dziedzinie nauki i prowadziłem badania nad 
„temperamentem” muszki owocowej. Dzięki temu 
wprowadziłem wraz z moimi współpracownikami 
do Polski metodę genetyki zachowania do badań nad 
temperamentem człowieka i innymi cechami osobo-
wości. W tym celu stworzyłem na Uniwersytecie 
Warszawskim Interdyscyplinarne Centrum Genetyki 



WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – UCZENI I SZKOŁY BADAWCZE – nauki humanistyczne i społeczne

14

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE

Zachowania. Drugi etap pobytu w ramach wspo-
mnianego stypendium to staż w University of Berke-
ley u prof. Richarda Lazarusa, autora znanej 
powszechnie koncepcji radzenia sobie ze stresem. 
Ten pobyt także zaowocował własnymi badaniami 
prowadzonymi w ramach utworzonej przeze mnie 
Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na UW. 
Również w czasie tego pobytu w USA nawiązałem 
bliskie kontakty z najwybitniejszymi badaczami 
temperamentu.
 Po powrocie ze Stanów powiesiłem w swoim 
gabinecie powszechnie znane wśród badaczy amery-
kańskich hasło: Publish or Perish, byłem bowiem 
przekonany, że aby nie być badaczem prowincjonal-
nym, muszę publikować wyniki badań w międzyna-
rodowych czasopismach psychologicznych i w zna-
nych wydawnictwach zachodnich. O słuszności tego 
poglądu przekonałem się po kilku latach. W roku 
1983 opublikowałem w Wydawnictwie Academic 
Press monografię Temperament, Personality, Activity. 
Książka ta i kilka opublikowanych jeszcze w latach 
siedemdziesiątych  artykułów angielskojęzycznych 
spowodowały, że w świecie badaczy temperamentu 
stałem się postacią znaną i często zapraszaną na kon-
ferencje i sympozja międzynarodowe, a z wieloma 
z nich nawiązałem współpracę naukową. Doczeka-
łem się ponad 2500 cytowań (wspomniana książka 
ma ponad 330 cytowań), co mnie przekonuje, że 
w świecie badaczy temperamentu jestem ciągle 
obecny. 
 W wyniku wieloletnich badań i dociekań teore-
tycznych z udziałem moich współpracowników i – jak 
dotąd – 30 wypromowanych doktorów, opracowa-
łem teorię temperamentu znaną jako Regulacyjna 
Teoria Temperamentu (RTT). Traktuje ona tempera-
ment jako zespół cech uczestniczących w regulacji 
zachowania, u podstaw którego leży typowy dla 
jednostki poziom pobudzenia (aktywacji). Ten po-
ziom, mający status cechy, wpływa na sposób zacho-
wania jednostki, na wybór otoczenia, czy wreszcie 
współdeterminuje odporność na stres. Wyniki tych 
badań opublikowałem w książce Temperament jako 
regulator zachowania: z perspektywy półwiecza 
badań (2006), która ukazała się dwa lata później na 
rynku amerykańskim. Wśród moich najznakomit-

szych uczniów, którzy przyczynili się do rozwoju 
samej teorii, a także tę koncepcję w warunkach labo-
ratoryjnych i ekologicznych weryfikowali, wymienię 
profesorów Andrzeja Eliasza, Tatianę Klonowicz, 
Bogdana Zawadzkiego i Włodzimierza Oniszczenko. 
Ich osiągnięcia są w środowisku psychologów dobrze 
znane.
 W czasie mojej ponadpięćdziesięcioletniej karie-
ry akademickiej pełniłem różne funkcje, wygłaszałem 
wykłady na niemal wszystkich kontynentach, uczest-
niczyłem w wielu międzynarodowych konferencjach 
i odbywałem liczne staże.
 Największe korzyści wyniosłem z dwukrotnych 
rocznych pobytów jako fellow in residence w The 
Netherlands Institute of Advanced Study in the 
Humanities and Social Sciences oraz z dwukrotnych 
rocznych pobytów jako Humboldt Preis Träger i jako 
visiting professor w Uniwersytecie w Bielefeld. 
Te cztery lata zaowocowały wieloma wysoko punk-
towanymi publikacjami. Do tego muszę dodać 
trzymiesięczny pobyt w Japonii w Kwansei Gakuin 
University, gdzie doświadczyłem życia i sposobu 
uprawiania nauki w całkowicie odmiennej kulturze.
Moje kontakty z badaczami psychologii bardzo się 
rozszerzyły między innymi dzięki temu, że przewod-
niczyłem (przez pierwsze dwie kadencje) towarzy-
stwu European Association of Personality Psychology 
i przez jedną kadencję – International Society for the 
Study of Individual Differences. Ponadto byłem 
przez 4 lata wiceprzewodniczącym Międzynarodo-
wej Unii Nauk Psychologicznych.
 Nie piszę tutaj o moich publikacjach, nadmienię 
jedynie, że w sumie jest ich ponad 300, wśród nich 
21 książek autorskich i kilkadziesiąt artykułów na 
tzw. liście filadelfijskiej, a 15 książek autorskich 
lub redagowanych ukazało się na Zachodzie. Nie 
piszę także o osiągnięciach dydaktycznych, choć 
warto wspomnieć, że redagowane przeze mnie aka-
demickie podręczniki psychologiczne – trzytomowy 
i dwutomowy (ten wspólnie z Dariuszem Dolińskim), 
które miały duże nakłady, stanowią dla studentów 
podstawowe źródło wiedzy psychologicznej.
 Mój skrótowy zarys życia akademickiego byłby 
niepełny, gdybym nie wspomniał o moich więziach 
z Polską Akademią Nauk. Przez 12 lat (1981-1993) 
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pełniłem funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk 
Psychologicznych PAN, a w latach 2003-2006 mia-
łem zaszczyt być wiceprezesem PAN odpowiedzial-
nym za komitety naukowe i problemowe oraz za 
politykę wydawniczą PAN. Ten okres działalności 
wzbogacił moje doświadczenie i kontakty z badacza-
mi reprezentującymi inne dyscypliny naukowe. To 
okazało się cenne i pomocne w pełnieniu przeze 
mnie od roku 2001 funkcji najpierw dziekana, a od 
2002 roku prorektora ds. nauki w Szkole Wyższej 
Psychologii Społecznej. Funkcję tę pełnię do dnia 
dzisiejszego. Wreszcie należy wspomnieć, że od 8 lat, 
od momentu powstania kwartalnika „Academia”, 
magazynu PAN, pełnię funkcję jego redaktora 
naczelnego. Ta aktywność, dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu i niemniejszym kompetencjom zespołu 
redakcyjnego, daje powód do satysfakcji i poczucie 
dobrze wykonanej roboty. 
 To naturalne, że środowisko uczonych, dając 
wyraz uznania za osiągnięcia naukowe, przyznaje 
różne wyróżnienia, które przypadły i mnie. Wymie-
nię tutaj te, które szczególnie cenię:
–  doktoraty honorowe Uniwersytetów w Gdańsku 
 i w Poznaniu, a także Uniwersytetu Nauk Huma-
 nistycznych w Moskwie,
–  wybór na członka Akademia Europaea (jako 
 jeden z pierwszych Polaków),

–  Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2000 
 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecz-
 nych (tzw. polski Nobel),
–  Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny 
 dorobek naukowy,
–  Humboldt Research Award to Eminent Foreign 
 Academics,
–  Max Planck Research Award in recognition of 
 outstanding international achievements in perso-
 nality research,
–  New Europe Prize 1997 for Higher Education 
 and Research.
 Kilkanaście dni temu otrzymałem od przewod-
niczącego European Association of Personality 
Psychology informację, że Towarzystwo przyznało 
mi Life-Time Achievement Award. Jest to znaczący 
sygnał, że moja kariera naukowa dobiega końca. 
Towarzyszy temu jednak emocja pozytywna – poczu-
cie spełnienia.
 Te znaczące wyróżnienia są symbolicznym 
i jednostkowym wskaźnikiem statusu naukowego 
polskich psychologów. Wzrastająca – w skali kraju 
i międzynarodowej – pozycja rodzimej psychologii 
pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój 
tej dyscypliny naukowej w kolejnych dekadach obec-
nego stulecia.



WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – UCZENI I SZKOŁY BADAWCZE – nauki humanistyczne i społeczne

16

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE

Piotr Sztompka, członek rzeczywisty PAN                 
DEKALOG SUKCESU

 Najważniejszą miarą sukcesu w nauce jest uzna-
nie. Przede wszystkim uznanie środowiska nauko-
wego swojej dyscypliny. To dla uczonego najważniej-
sze audytorium, najbardziej istotni „inni”, najbardziej 
wierne zwierciadło, w którym spostrzec można swo-
ją prawdziwą wartość. Dla wykładowcy uniwersy-
teckiego – takie zwierciadło to także studenci. 
 Różne są wyrazy i symbole uznania. W ciągu 45 
lat pracy naukowej miałem ich wiele. Ale szczególnie 
cenię sobie zaproszenie do swojego grona przez tych 
najwybitniejszych, wybór do elitarnych korporacji 
uczonych. Nauka nie ma ojczyzny, ale mają ojczyznę 
uczeni. I dlatego spośród czterech akademii nauk, 
których jestem członkiem, najbliższe sercu są oczy-
wiście te polskie: Polska Akademia Nauk i Polska 
Akademia Umiejętności. Ale nauka nie zna granic, 
więc równie ważne jest dla mnie uznanie środowiska 
międzynarodowego, światowego. 
 I dlatego, kiedy patrzę dzisiaj wstecz na te lata, 
które minęły zbyt szybko, widzę dwie klamry, które 
je zamykają: jedną tutejszą, krajową, drugą tamtej-
szą, zagraniczną. Zaraz po studiach prawniczych 
i socjologicznych znalazłem pracę jako asystent 
w malutkiej pracowni PAN w Krakowie kierowanej 
przez prof. Kazimierza Dobrowolskiego. Było nas 
kilku i dojeżdżaliśmy codziennie na Dębniki, do 
prywatnego pied a terre Profesora, które ofiarował 
Akademii: pokoiku z jednym biurkiem i starą maszy-
ną do pisania, na której w trzy lata wystukałem 
swoją pracę doktorską. A dwadzieścia cztery lata 
później, w 1994 roku odbierałem dyplom członka 
PAN, jako jeden z kilku zaledwie socjologów. 
To klamra pierwsza. 
 A teraz klamra druga. W 1972 roku wyjechałem 
na podoktoranckie stypendium Fulbrighta do Berke-
ley. Mieszkałem w malutkim pokoiku bez łazienki 
w domu starców – bo na nic lepszego nie było mnie 
stać. I na używanej maszynie Olivetti Lettera, kupio-
nej w lombardzie za 70 dolarów, stukałem swoją 
pierwszą książkę w języku angielskim. A dwadzieścia 

cztery lata później, w 1996 roku w Uniwersytecie 
Harvardzkim podpisywałem się jako świeżo wybrany 
członek honorowy w wielkiej księdze Amerykańskiej 
Akademii Sztuk i Nauk, gdzie na pierwszej stronie 
wśród członków założycieli Akademii ponad 200 lat 
wcześniej widnieje własnoręczny podpis George’a 
Waszyngtona. I wtedy przypomniał mi się gdzieś 
zasłyszany refren piosenki: You’ve come a long way, 

baby – przeszedłeś długą drogę kochanie. 
 Te dwie klamry pokazują, że odniosłem sukces. 
Ale jak to się stało? Jak się do tego dochodzi? Jaka 
jest tajemnica sukcesu? Być może ze studiów prawni-
czych wyniosłem zamiłowanie do porządku i nume-
rowania paragrafów. Mam swoją ulubioną liczbę: 
dziesięć. Sformułowałem więc mój prywatny „Deka-
log sukcesu”, który sprawdził się w moim przypadku. 
Ale może ma walor ogólniejszy, może komuś się 
przyda? 

 (1) Pierwsza reguła jest banalna. Sformułowana 
kiedyś przez Thomasa Edisona i spopularyzowana 
później przez George’a Bernarda Shawa jest podsta-
wą wszystkiego: „Success is ten percent inspiration 
and ninety percent perspiration” – „Sukces to 10 
procent natchnienia i 90 procent potu”. Nie ma suk-
cesu w nauce bez wytężonej, nieustannej, konse-
kwentnej, upartej pracy. Nie wierzcie we wrodzone 
talenty. Jeżeli urodziłem się z jakimś talentem, to co 
najwyżej z pasją do takiej właśnie pracy. A motywa-
cją do niej musi być to, co dla roli uczonego jest 
profesjonalnym obowiązkiem: bycie lepszym od 
innych i bycie lepszym od samego siebie, jeszcze 
z wczoraj, słowem nieustanne, nigdy do końca nie 
zaspokojone dążenie do doskonałości. 

 (2) Już jako uczeń w szkole wymyśliłem sobie 
taką teorię, że życie ludzkie to gra, w której od Boga, 
losu, przeznaczenia, natury – jak kto woli – dosta-
jemy pewne pole szans ograniczone w czasie 
(nie wiemy oczywiście jak ograniczone w czasie). 
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I teraz tę grę trzeba rozegrać możliwie najlepiej. 
Bo drugiej szansy juz nie dostaniemy. I dlatego tak 
trafny wydaje mi się slogan Benjamina Franklina 
„Czas to pieniądz”. W tym ograniczonym czasowo 
polu ludzkiego życia każdy moment stracony w ja-
kiejś – mówiąc przenośnie – „poczekalni”, to prze-
grana, to strata tego, co w tym czasie można było 
zrobić, czego doznać, co przeżyć, czym się zachwy-
cić, co stworzyć, w kimś się zakochać, z kimś się za-
przyjaźnić. A to wszystko właśnie stanowi dla mnie 
sens życia. Nie znaczy to, że tylko książki i nauka, 
także narty i muzyka, fotografowanie zachodów 
słońca i cudów architektury, podróże po pięciu kon-
tynentach, wariackie zauroczenia i romantyczne, 
osobiste katastrofy. 

 (3) Trzeba być optymistą, a jeśli z tym się nie 
urodziliśmy, to trzeba się tego nauczyć, wytrenować, 
trzeba to sobie wpoić. Nie ma żadnego sukcesu bez 
wiary w sukces, bez przekonania, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, osiągnięć zarezerwowanych tylko dla 
innych. Jak pisał kiedyś klasyk mojej dyscypliny Max 
Weber: „Gdyby Kolumb nie starał się dotrzeć drogą 
morską do Indii, nie odkryłby Ameryki”. Kiedy 39 
lat temu pisałem w Ameryce swoją pierwszą książkę, 
to wyobrażałem sobie, jak będzie wyglądać jej okład-
ka i obok jakich autorów (Znanieckiego, Parsonsa, 
Mertona?) stać będzie w Bibliotece Kongresu 
w Waszyngtonie. I stoi! I stoi jeszcze parę innych 
z moim nazwiskiem na okładce. 

 (4) Nie trzeba się wstydzić sukcesu. Oczywiście 
walka o sukces nie może być w nauce motywacją 
główną, bo wtedy pojawiają się te smutne przypadki 
sukcesu pozornego, sukcesu bez osiągnięć – kariera 
Nikodema Dyzmy nie jest nauce czymś niespotyka-
nym. Także w PAN. To równie smutna sytuacja, jak 
odwrotna: osiągnięcia bez sukcesu, niedostrzeżone, 
przemilczane. Ale kiedy odnosi się sukces rzetelny, 
oparty na osiągnięciach. to trzeba to przeżywać na 
całego, nie krygować się i obnosić z fałszywą skrom-
nością. To też smak życia. I dlatego, kiedy odebrałem 
w 2006 roku telefon od Prezesa FNP, który donosił 
mi o nagrodzie Fundacji, zwanej polskim Noblem, 
to była to wielka radość. Podobna do tej, jakiej 

doznawałem dziesięć lat wcześniej, gdy w Uppsali 
z rąk siostry króla, księżniczki Kristiny odbierałem 
Nagrodę Nowej Europy, zwanej małym Noblem. 
Czy kiedy na Światowym Kongresie Socjologicznym 
w Brisbane w Australii wygrywałem z pięcioma 
kontrkandydatami w wyborach na Prezydenta Inter-
national Sociological Association (ISA). 

 (5) Trzeba wyznaczać sobie cele najbardziej 
ambitne, na oko nierealne. Albo używając innej 
sportowej metafory, nie można grać tylko w lidze 
powiatowej, czy nawet krajowej, trzeba od razu aspi-
rować do Ligi Mistrzów. Niezłą intuicję miał redak-
tor pierwszego prasowego wywiadu ze mną w stu-
denckim magazynie „ITD” (kierowanym wówczas 
przez niejakiego Aleksandra Kwaśniewskiego), gdy 
zatytułował go Stawiać poprzeczkę wysoko. Sądzę, że 
nie można być kimś w nauce, będąc kimś tylko 
w Polsce. I dlatego już w liceum postawiłem na język 
angielski. Przez dobrych kilka lat to była moja pasja 
numer jeden. Ale nauczyłem sie angielskiego tak, że 
na studiach, kiedy po wczesnej śmierci ojca byłem 
w tarapatach finansowych, dorabiałem sobie dając 
prywatne lekcje angielskiego. A potem, gdy pierwszy 
raz udało mi się wyjechać do Ameryki, mogłem już 
tam napisać książkę po angielsku i otworzyć sobie 
drzwi do światowego środowiska socjologów. 

 (6) Trzeba mieć mistrza, kogoś kto staje się 
wzorem osobowym, nie tylko jako uczony, ale jako 
człowiek. Tu już wkracza czynnik szczęścia. Ale 
szczęściu trzeba pomagać, szukać takiej osoby, chwy-
cić szansę, gdy ją spotkamy, gdy zwróci na nas uwagę, 
gdy obdarzy nas zaufaniem. Dla mnie taką postacią, 
najpierw mistrzem, mentorem, a potem bliskim 
przyjacielem przez trzydzieści lat, aż do końca jego 
dni stał się jeden z największych socjologów XX 
wieku Robert Merton, członek zagraniczny PAN. 
Ten list, który po powrocie do kraju po pierwszym 
amerykańskim stypendium dostałem od Mertona, 
że wpadła mu w ręce moja książka o funkcjonalizmie 
i chciałby ze mną o niej podyskutować i dlatego 
organizuje mi coroczne wykłady gościnne na 
Columbia University – ten gest zaufania wobec ko-
goś nieznajomego z bardzo dalekiego kraju, to był 
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najwspanialszy przypadek, jaki mi się przydarzył 
w mojej naukowej karierze. Ale nie zdarzyłby się, 
gdyby nie tych osiem godzin dziennie przez osiem 
miesięcy przy małej maszynie Olivetti Lettera, 
w domu starców w Berkeley. 

 (7) Czynnik szczęścia i niezasłużonej szansy 
to oczywiście urodzenie się w pewnym kraju, 
w pewnym momencie historii i w pewnej rodzinie. 
Ja miałem szczęście, bo urodziłem się w Polsce. 
I miałem szczęście, że przeżyłem, bo kiedy uciekając 
ze spalonej, powstańczej Warszawy i chroniąc się 
w rowach przed ostrzałem rodzice dotarli szosą 
do Milanówka, w budce mojego wózeczka odkryli 
dziurę po kuli, która przeszła bokiem. Oczywiście 
wolałbym urodzić sie później, nie tylko dlatego, że 
byłbym dzisiaj młodszy, ale dlatego, że żyłbym dłużej 
w wolnym kraju. Ale i tak nie było najgorzej. I mia-
łem szczęście, że urodziłem się w rodzinie, w której 
miałem pod ręką to, co socjologowie nazywają „ka-
pitałem kulturowym”, to znaczy wszystkie ściany 
zajęte półkami z książkami i te momenty, kiedy ojciec 
powracał z dalekich podróży artystycznych i przy-
woził do domu jakieś tchnienie, barwę, zapach 
dalekiego, bardziej kolorowego, lepszego świata. 
To tak zrodziło się od dzieciństwa moje marzenie, 
aby żyć tu, w Polsce, ale istnieć i bywać w szerokim 
świecie. 

 (8) Reguła ósma. Wszystko co się robi, trzeba 
robić z pełną koncentracją, wkładając w to każdora-
zowo najwięcej umiejętności, zdolności, wysiłku. 
Nie ma dla mnie mniej ważnych artykułów nauko-
wych, które pisze się na kolanie. Nie ma odczytów 
z notatek sprzed roku. Każdy wykład uniwersytecki 
to dla mnie nowy występ publiczny, niczym dla arty-
sty koncert w Carnegie Hall. To jest trema, napięcie, 
podniecenie obecnością audytorium i dążenie do 
wytworzenia tej szczególnej wspólnej z audytorium 
częstotliwości, na której się porozumiewamy. Moi 
słuchacze i studenci to doceniają. To dotyczy nie 
tylko nauki. Kiedy fotografuję, to chciałbym od razu 
robić to jak Henri Cartier-Bresson, a kiedy ku prze-
rażeniu bliskich szusuję do dzisiaj w Alpach, to 
staram się gnać jak Bode Miller.

  (9) Po dziewiąte. Nigdy nie wolno się poddać tak 
typowej dla wszelkich twórców obsesyjnej obawie: 
to już koniec, już nic lepszego nie wymyślę, nic wię-
cej nie napiszę. Psychiki prosto pokonać nie można, 
nie można się zmusić do twórczości. Ale można się 
zmusić do działania, stworzyć warunki powrotu 
natchnienia: dobrze się wyspać, pójść na wycieczkę 
w góry, przeczytać dobrą powieść, a potem siąść 
przed komputerem i zmusić do siedzenia nawet 
przed pustym ekranem. Za moich lat studenckich 
krążyła legenda, że jednego z naszych ówczesnych 
nauczycieli Zygmunta Baumana żona zamyka co 
dzień na osiem godzin w gabinecie i dlatego pisze 
tyle książek. Jeśli to prawda, to może dzięki żonie 
Bauman stał sie dzisiaj tak wysoko cenionym w świe-
cie intelektualistą. 

 (10) I wreszcie, reguła dziesiąta. We wczesnych 
stadiach kariery trzeba wykorzystywać wszystkie 
szanse, pisać podania o wszystkie stypendia, przyj-
mować wszystkie zaproszenia, nigdy nie odmawiać 
publikacji, referatu na konferencji, wygłoszenia od-
czytu, podjęcia wykładu. Ale trzeba wiedzieć, kiedy 
z tym skończyć i w późniejszym okresie sformułować 
dla siebie strategię, którą Robert Merton określał 
jako „self-emancipation proclamation” (proklamację 
samowyzwolenia): mianowicie skoncentrować się 
całkowicie na sprawach najważniejszych, na dokoń-
czeniu tego, co chciałoby się po sobie zostawić, 
po to, aby jak mówi poeta – „nie umrzeć całym”. 
Wtedy trzeba już odmawiać i redakcjom proszącym 
o artykuły, i wydawcom proszącym o książki, 
i radom wydziału proszącym o recenzje i uczelniom 
oferującym wykłady. Bo inaczej się po prostu nie 
zdąży. Można nie zdążyć i tak, jak Karol Marks 
z trzecim, niedokończonym tomem Kapitału, czy 
Max Weber z fragmentarycznym konspektem kolej-
nych, zamierzonych rozdziałów Wirtschaft und 
Gesellschaft. Ale trzeba się starać zdążyć. A w ogóle, 
wbrew biologii, im bardziej horyzont życia się skra-
ca, trzeba żyć coraz szybciej i intensywniej. Nie wiem 
ile czasu pozostało mi w tej grze z życiem, ale posta-
ram się grać jeszcze lepiej niż dotąd. 
 Bo twórczość to wielki przywilej. Poczucie, że 
coś po nas zostaje. Pamięć o wszystkich, którzy 
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odchodzą, to pamięć o dobrych uczynkach. Ale 
w przypadku twórców to także żywa pamięć ich idei. 
Trwale zamkniętych w archiwum kultury czy nauki. 
Idei, które trwają, przynajmniej jakiś jeszcze czas 
na półkach z książkami, w głowach uczniów 
i studentów, czasem w wyobraźni szerszego grona 
światłych współrodaków. To jedyna ziemska recepta 
na przedłużenie istnienia, jedyna rada na ludzki, 
nieuchronny los.1 

1  W eseju wykorzystałem fragmenty artykułu autobiografi cznego 
pt. „Coming in from the Cold: My Road from Socialism to Socio-
logy”, zamieszczonego w książce Sociologists in the Global Age: 
Biographical Perspectives, pod  red. Mathieu Defl ema, Burlington 
2007: Ashgate Publishing House, ss. 189-202 
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Andrzej Walicki, członek rzeczywisty PAN                 
CO ZAWDZIĘCZAM POLSKIEJ AKADEMII NAUK?

 Z różnych powodów moja biografia naukowa, 
zawsze ściśle związana z biografią intelektualną, była 
na tyle bogata, że nie potrafię omówić jej w miarę 
adekwatnie w ramach bardzo krótkiego tekstu. 
Zajmowałem się różnymi dziedzinami wiedzy: od 
rusycystyki przez historię filozofii, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziejów myśli rosyjskiej i polskiej, 
do szeroko zakrojonych badań nad historią i teorią 
marksizmu, nacjonalizmu i liberalizmu.  Rok 1960 
spędziłem w USA i w Anglii jako stypendysta Funda-
cji Forda, w latach późniejszych często korzystałem 
z zaproszeń różnych zagranicznych uniwersytetów 
i ośrodków naukowo-badawczych. Przez ćwierć wie-
ku (1981-2006) mieszkałem poza Polską, najpierw 
w Australii (1981-1986), jako samodzielny pracow-
nik naukowy Australijskiego Uniwersytetu Narodo-
wego w Canberze, a następnie w USA jako profesor 
(1986-1999), a następnie professor-emeritus Uniwer-
sytetu Notre Dame w Indianie. Opisałem to wszyst-
ko w autobiografii wydanej w 2010 roku. (Idee 
i ludzie. Próba autobiografii, Warszawa 2010). 
W niniejszym tekście nie zmieści się charakterystyka 
tych ważnych wydarzeń mojego naukowego życia. 
Ograniczę się więc do refleksji nad znaczeniem mojej 
pracy w Polskiej Akademii Nauk, starając się odpo-
wiedzieć na pytanie, co jej zawdzięczam.
 Moją relację z PAN zapoczątkowało trzyletnie 
stypendium aspiranckie w zakresie filologii słowiań-
skiej, które otrzymałem w 1954 r. Przyznano mi je 
wbrew skrajnie negatywnej opinii, jaką wystawiła mi 
organizacja partyjna na warszawskiej rusycystyce, 
przez okres moich studiów brutalnie atakująca mnie 
na tzw. „naradach produkcyjnych” jako osobę o po-
glądach nazbyt niezależnych, powiązaną rodzinnie 
z aktywnymi wrogami ustroju (ojciec mój, historyk 
sztuki, Michał Walicki, był wówczas więziony za 
działalność w okresie okupacji w Biurze Informacji 
i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-AK).
 W momencie otrzymania aspirantury miałem 
już żonę Janinę i małą córeczkę Małgosię. Nasze 

warunki mieszkaniowe były skrajnie złe, a PAN 
również pod tym względem przyszła z pomocą, 
przydzieliła nam bowiem samodzielne mieszkanie – 
trzypokojowy, drewniany domek na akademickim 
osiedlu na Jelonkach. Naszą sytuację materialną 
poprawiały moje, wysokie wówczas, honoraria 
autorskie, m.in. za edycję Mikołaja Gogola w serii 
„Biblioteka Narodowa” i za wydanie pism Wissario-
na Bielińskiego w „Bibliotece Klasyków Filozofii”. 
Wielkim bodźcem do pracy były dla mnie postępy 
ideologicznej „odwilży”, uwieńczone przełomem 
październikowym 1956 roku. Starałem się maksy-
malnie wykorzystać te możliwości, a więc już w okre-
sie aspirantury interpretowałem główne problemy 
przedrewolucyjnej myśli rosyjskiej w sposób nieza-
leżny od dogłębnie zideologizowanej wówczas nauki 
radzieckiej. Pomagał mi w tym (począwszy od roku 
1955) aktywny udział w ogólnopolskim konwersato-
rium na temat historyzmu, które prowadzone było 
w PAN przez Bronisława Baczkę, a także kontakt 
z zespołem naukowym prof. Stanisława Ossowskiego 
(odsuniętego wówczas od nauczania, ale kontynuują-
cego pracę naukową pod osłoną PAN).
 Moją pracę kandydacką (dziś nazwalibyśmy ją 
doktorską) obroniłem na początku 1958 roku na 
UW. Dwa lata później opublikował ją, w postaci 
nieco zmienionej i uzupełnionej, Państwowy Instytut 
Wydawniczy pt. Osobowość a historia. Studia z dzie-
jów literatury i myśli rosyjskiej. Z satysfakcją wspo-
minam, że książka ta wywołała żywe zainteresowanie 
we wpływowym środowisku marksistowskich rewi-
zjonistów zgrupowanych wokół Leszka Kołakow-
skiego (który już w 1957 roku opublikował jej 
tytułowy rozdział w redagowanym przez siebie PAN-
owskim dwumiesięczniku „Studia Filozoficzne”), 
a także w kręgu paryskiej „Kultury”, co zaowocowa-
ło zaproszeniem mnie do Maisons-Laffitte (w okre-
sie, gdy wracałem przez Francję do Polski z rocznego 
pobytu za granicą) oraz korespondencją z Czesła-
wem Miłoszem.
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 W momencie publikacji książki byłem (od końca 
1957 roku) adiunktem Instytutu Słowianoznawstwa 
PAN, pracującym również (na pół etatu) jako adiunkt 
Wydziału Filozofii i Socjologii UW przy Katedrze 
Historii Myśli Społecznej prof. Niny Assorodobraj. 
Na początku 1960 roku przeniesiony zostałem na 
własną prośbę do Zakładu Historii Nowożytnej 
Filozofii w IFiS PAN, kierowanego przez Baczkę. 
Rozpocząłem pracę nietypowo, bo od rocznego 
urlopu na wspomniany wyżej wyjazd do USA 
i Anglii. Po powrocie do kraju skoncentrowałem się 
na pisaniu obszernej książki o rosyjskiej myśli kon-
serwatywnej XIX wieku. Ukończyłem ją w 1963 r., 
opublikowałem w następnym roku (W kręgu konser-
watywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego 
słowianofilstwa, PWN, Warszawa 1964), a w stycz-
niu 1965 roku obroniłem w IFiS PAN jako pracę 
habilitacyjną. W następnych latach (1963-1968) 
kontynuowałem badania nad rosyjską myślą XIX 
wieku, koncentrując się zwłaszcza na filozofii spo-
łecznej rosyjskiego narodnictwa (czego rezultatem 
była m.in. dwutomowa antologia myśli narodnickiej, 
wydana przez „Bibliotekę Myśli Socjalistycznej” 
KiW w 1965 roku). Zaangażowałem się również 
w bardzo intensywną pracę nad myślą filozoficzną 
polskiego romantyzmu, starając się przedstawić tę 
problematykę w szerokim, ogólnoeuropejskim kon-
tekście porównawczym.
 Treściowa autoprezentacja tych moich prac nie 
mieści się w ramach tego szkicu. Ważne jest nato-
miast podkreślenie, że intensywność i wydajność 
mojej ówczesnej działalności naukowej była rezulta-
tem warunków, jakie zapewniały wówczas swoim 
pracownikom instytuty PAN i z których umiał wła-
ściwie korzystać kierownik Zakładu Historii Nowo-
żytnej Filozofii, mój przyjaciel prof. Bronisław 
Baczko. IFiS PAN dawał nam bowiem wolność od 
ideologicznej kontroli badań (rzecz nie do pomyśle-
nia w czasach stalinizmu!), w połączeniu ze stabiliza-
cją zatrudnienia, dużą swobodą w planowaniu wła-
snych prac oraz zupełnym brakiem obciążeń 
administracyjnych. Szczególną zasługą kierownika 
Zakładu, B. Baczki, było zorganizowanie w IFiS 
ogólnopolskiego konwersatorium w zakresie szero-
ko rozumianej historii idei, w którego pracach 

uczestniczyli obok filozofów również historycy i lite-
raturoznawcy. W połowie lat sześćdziesiątych – po 
ukazaniu się czterech książek reprezentatywnych dla 
naszego środowiska1 – główni animatorzy i najak-
tywniejsi uczestnicy tego konwersatorium zaczęli być 
postrzegani jako warszawska szkoła historii idei.
 Z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że 
omawiany okres był w moim życiu szczególnie waż-
ny. Moja „...konserwatywna utopia” uznana została 
za wydarzenie naukowe nie tylko w kraju, lecz rów-
nież za granicą, o czym świadczyło wydanie jej w ję-
zyku włoskim (1973) w prestiżowej Bibliotece Kultu-
ry Historycznej Giulio Einaudiego, a następnie po 
angielsku (Oxford 1975), w przekładzie osobiście 
poprawianym przez niezwykle przyjaznego mi 
Isaiaha Berlina. Dzięki rocznemu pobytowi w oks-
fordzkim AllSouls College (1966-1967) napisałem 
po angielsku książkę o narodnictwie (The Controver-
sy Over Capitalism, 1969), przetłumaczoną później 
na język hiszpański (1971), włoski (1973) i japoński 
(1975). Polska zaczęła być postrzegana przez rosjo-
znawców zachodnich za jedyny kraj socjalistyczny, 
w którym o dziejach przedrewolucyjnej myśli rosyj-
skiej można pisać zupełnie inaczej niż w ZSRR.
 Podsumowaniem moich ówczesnych badań nad 
historią intelektualną Rosji była książka Rosyjska 
filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksi-
zmu (1973), napisana przeze mnie w związku 
z zamiarem przestawienia się  na badania nad myślą 
polską. Dzięki przekładowi na język angielski 
(A History of Russian Thought from the Enlighte-
ment to Marxism, Stanford 1979 i Oxford 1980), 
stała się ona w USA popularnym podręcznikiem 
intelektualnej historii Rosji, regularnie dodrukowy-
wanym w miękkiej okładce przez 25 lat, zależnie 
od zgłaszanych potrzeb dydaktycznych.
 Bardzo trudnym okresem w historii naszego 
Zakładu był oczywiście pamiętny rok 1968, 
w którym Baczko i Kołakowski usunięci zostali 
z UW i wkrótce potem zmuszeni do emigracji. 
PAN poddana została wówczas silnym naciskom, 

1  Były to (w kolejności chronologicznej): moja praca habilitacyj-
na, monografi a B. Baczki Rousseau: samotność i wspólnota, dzieło 
L. Kołakowskiego Świadomość religijna i więź kościelna oraz 
studium Jerzego Szackiego Kontrrewolucyjne paradoksy. 
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zarówno zewnętrznym jak wewnętrznym, mającym 
na celu zwiększenie roli prac zespołowych oraz pla-
nowego sterowania nauką. Zakład nasz musiał skon-
centrować się na problematyce nowożytnej filozofii 
polskiej jako nieuwzględnianej w nauczaniu uniwer-
syteckim i zaniedbywanej ponoć w badaniach nauko-
wych. Na prośbę kolegów oraz nowego dyrektora 
Instytutu prof. Jana Szczepańskiego (podobnie jak 
ja, nienależącego do partii), zgodziłem się objąć 
kierownictwo Zakładu. Zadaniem ogólnozakłado-
wym uczyniliśmy opracowanie (z pomocą kolegów 
z Zakładu Historii Filozofii Średniowiecznej) monu-
mentalnej, wielotomowej antologii 700 lat myśli 
polskiej, a w nieco dalszej przyszłości opracowanie 
akademickiego podręcznika tego przedmiotu. Z wy-
konania tych zadań wywiązaliśmy się nie do końca 
wprawdzie (nie powstał bowiem tom antologii po-
święcony epoce oświecenia), ale bardzo solidnie. 
Siedem grubych tomów antologii ma wartość trwałą, 
dwa tomy podręcznika (wydane niestety dopiero 
w latach osiemdziesiątych) też odegrały chyba pozy-
tywną rolę w rozwoju dyscypliny i wyodrębnieniu jej 
jako samodzielnego przedmiotu badań.2

 Muszę dodać, że mimo podejmowanych w 1968 
roku nieudolnych prób ideologizacji badań nad 
myślą polską, nie mieliśmy do czynienia z jakimikol-
wiek zewnętrznymi ingerencjami w treść naszej 
pracy.  Otrzymaliśmy natomiast pomoc techniczno-
administracyjną, trzy nowe etaty naukowe oraz nie-
małe środki na badania i publikowanie ich wyników. 
Uniknęliśmy również „kolektywizacji” naszej pracy 
–  każdy tom „700 lat...” jest bowiem tomem indy-

2  Tom I antologii, w opracowaniu Juliusza Domańskiego, obejmu-
jący średniowieczne dziedzictwo myśli polskiej, ukazał się w  1978 
roku; w tymże roku ukazał się tom poświęcony myśli renesansowej 
w opracowaniu Leszka Szczuckiego, rok później dwa tomy tekstów 
siedemnastowiecznych w opracowaniu Zbigniewa Ogonowskiego. 
Mój tom antologii, obejmujący lata 1831-1864, ukazał się najwcze-
śniej –  w  1977 roku, a dwa tomy poświęcone epoce pozytywizmu, 
w opracowaniu Anny Hochfeldowej i Barbary Skargi, pojawiły się 
w 1980 roku. Stanisław Borzym i Halina Floryńska (przy moim 
współudziale) pracowali intensywnie nad tomem obejmującym lata 
1895-1918, ale z powodów od nich niezależnych, nie mogli tej pracy 
dokończyć. Wymienione podręczniki to: S. Borzym, H. Floryńska, 
B. Skarga, A. Walicki, Zarys dziejów fi lozofi i polskiej 1815-1918, 
Warszawa 1983, wyd. 2, 1986; oraz  J. Domański, Z. Ogonowski, 
L. Szczucki, Zarys dziejów fi lozofi i w Polsce. Wiek XIII-XVII, 
Warszawa 1989. 

widualnym, autorskim, a w planach pracy zespołu 
zawsze uwzględniane były osobiste zainteresowania 
każdego pracownika.
 Moja praca koncentrowała się w latach siedem-
dziesiątych na problematyce polskiej: na filozofii 
i myśli społeczno-religijnej polskiego romantyzmu, 
na myśli Stanisława Brzozowskiego, a także na pol-
skich interpretacjach marksizmu, zależało mi bowiem 
na odebraniu monopolu na tę problematykę Zakła-
dowi Historii Partii. Już w 1970 roku opubliko-
wałem książkę reinterpretującą mickiewiczowski 
mesjanizm i tzw. „filozofię narodową” (Filozofia 
a mesjanizm, PIW), w 1972 roku współorganizowa-
łem wraz z dwoma innymi placówkami PAN trzy-
dniową konferencję o Brzozowskim (Pałac Staszica, 
17-19 stycznia 1972 roku), a w 1977 roku opubliko-
wałem monografię Stanisław Brzozowski. Drogi 
myśli. O różnych interpretacjach marksizmu pisałem 
m.in. jako współautor pierwszych wielkich syntez 
historii marksizmu w języku włoskim: Storia del 
Marxismo Contemporaneo (Feltrinelli, 1973) oraz 
Storia del Marxismo (Einaudi, 1979) pod redakcją 
międzynarodowego grona z udziałem Erica J. Hobs-
bawma. W drugiej z tych prac znajduje się napisany 
przeze mnie rozdział o pierwszych marksistach 
polskich oraz o Brzozowskim jako pierwszym wybit-
nym przedstawicielu antynaturalistycznej, anty-
Engelsowskiej wykładni marksizmu, prekursorskiej 
wobec dokonań György Lukácsa i Antonio Gram-
sciego.W końcu 1975 roku, po zakończeniu prac 
nad moją częścią 700 lat myśli polskiej (przeszło 
tysiącstronicowy tom Filozofia i myśl społeczna 
w latach 1831-1864, opublikowany przez PWN 
w 1977 roku) zrezygnowałem z kierownictwa 
Zakładu, aby móc bardziej skupić się na własnych 
planach badawczych. 
 W 1976 roku prowadziłem zajęcia na temat my-
śli rosyjskiej na Uniwersytecie Stanforda w Kalifor-
nii, rok akademicki 1977/78 spędziłem jako 
visiting fellow w Woodrow Wilson International 
Center For Scholars w Waszyngtonie. W czasie 
pobytu w Waszyngtonie napisałem po angielsku 
syntetyczne ujęcie polskiej myśli filozoficznej i poli-
tycznej epoki romantyzmu zatytułowane Philosophy 
and Romantic Nationalism. The Case of Poland. 
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Książka ta wydana została w Oksfordzie w 1982 
roku i wyróżniona w USA nagrodą Fundacji Alfreda 
Jurzykowskiego. W końcu roku 1981 wyjechałem 
wraz z rodziną do Australii, aby objąć stanowisko 
naukowo-badawcze w Australijskim Uniwersytecie 
Narodowym w Canberze. Z różnych powodów, oso-
bistych i naukowych, zdecydowałem się przedłużyć 
pobyt tam aż do pięciu lat – rozwiązawszy lege artis, 
za zgodą władz PAN, stosunek służbowy z IFIS 
i przyjmując paszport konsularny. Napisałem 
w Canberze książkę o filozofach prawa rosyjskiego 
liberalizmu, zawierającą m.in. rozdział o Sergiuszu 
Hessenie (Legal Philosophies of Russian Liberalism, 
Oxford 1987), a także anglojęzyczną wersję mojej 
książki o Brzozowskim (Stanislaw Brzozowski and 
the Polish Beginnings of „Western Marxism”, Oxford 
1989). Opublikowałem również dwie rozprawy 
o marksistowskiej koncepcji wolności, co zaowoco-
wało ofertami profesury w USA. Najlepsze warunki 
pracy zaoferował mi Uniwersytet Notre Dame, 
dokąd przeniosłem się w listopadzie 1986 roku. 
Prowadziłem tam zajęcia seminaryjne dla zaawanso-
wanych studentów (głównie z dziejów myśli rosyj-
skiej, ale także polskiej), napisałem obszerną historię 
marksizmu jako wizji przyszłości (Marxism and the 
Leap to the Kingdom of Freedom, Stanford 1995, 
przekład polski, własnego autorstwa, Warszawa 
1996), a także szereg rozpraw o ideologiach narodo-
wych w Polsce. 
 W 1998 roku przyznano mi międzynarodową 
nagrodę im. Eugenio Balzana. 23 listopada 1998 
roku przekazał mi ją w Pałacu Kwirynalskim prezy-
dent Włoch. Uzasadnienie nagrody mówiło o cało-
kształcie mojego dorobku, ale szczególny nacisk 
kładło na książki napisane w Polsce – W kręgu kon-
serwatywnej utopii oraz historię rosyjskiej myśli od 
oświecenia do marksizmu. Uznałem to za słuszne, 
chodziło bowiem o podkreślenie osiągnięć Polaka 
pracującego w warunkach „realnego socjalizmu”. 
W „przemówieniu akceptacyjnym” sam podkreśli-
łem, że mój całożyciowy program badawczy był 
produktem polskiej „odwilży” lat 1955-1956 oraz 
fermentu umysłowego, z którego zrodziła się m.in. 
warszawska szkoła historii idei. 

 Na pytanie o perspektywy rozwoju uprawianych 
przeze mnie dziedzin nauki nie mogę jednak odpo-
wiedzieć jednoznacznie. Z jednej strony bardzo 
cieszy mnie nadspodziewane zainteresowanie myślą 
rosyjską w kręgu polskich filozofów i częściowo tak-
że historyków oraz często wyrażana w tym środowi-
sku chęć traktowania mnie jako swego intelektu-
alnego patrona. Z drugiej jednak strony moje 
doświadczenie amerykańskie wskazuje, że po upad-
ku ZSRR źródła finansowania badań nad przedre-
wolucyjną Rosją zaczęły wysychać, a w syllabusach 
uniwersyteckich miejsce na historię Europy Środ-
kowo-Wschodniej nie rozszerza się, ale kurczy. 
W Polsce dochodzi do tego masowość studiów poli-
cencjackich, eliminująca elitarne z natury wykłady 
monograficzne na rzecz powierzchownych kursów 
obligatoryjnych (w USA sytuacja jest pod tym wzglę-
dem o wiele lepsza, graduate students są bowiem 
nieliczni, a więc zajęcia dla nich w bardzo małych 
grupach są regułą, a nie wyjątkiem). Na studiowanie 
historii idei niekorzystny wpływ ma również kultura 
internetu, koncentrująca uwagę na informacjach, 
a nie na zrozumieniu treści idei i powiązań między 
nimi oraz (nie ma co ukrywać) nie zawsze sprzyjająca 
rozumieniu długich tekstów. Jest swoistym paradok-
sem, że wspomniane wyżej podręczniki historii 
filozofii polskiej są dla dzisiejszej młodzieży studenc-
kiej nazbyt trudne, a monumentalna antologia 
700 lat myśli polskiej  nie nadaje się do użytku 
w procesie dydaktycznym.
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Janusz Marek Bujnicki, członek Akademii Młodych Uczonych                
OD BIAŁEK DO RNA

Życie jest formą istnienia białka 
                                              (...i nie tylko)
 Prawidłowe funkcjonowanie organizmów uza-
leżnione jest od procesów biochemicznych zacho-
dzących w komórkach. We wszystkich tych proce-
sach biorą udział makrocząsteczki biologiczne, 
zwłaszcza liniowe polimery, takie jak białka oraz 
kwasy nukleinowe (DNA i RNA), a także duża liczba 
różnorodnych małych cząsteczek. Funkcja makro-
cząsteczek biologicznych jest ściśle uzależniona 
od ich struktury przestrzennej, a w szczególności 
od rozmieszczenia grup chemicznych na ich po-
wierzchni. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
białek i RNA, które często tworzą bardzo skompli-
kowane kształty przestrzenne. Mimo zasadniczych 
różnic w budowie chemicznej białek i RNA, struktu-
rę tych cząsteczek można opisać w podobny sposób. 
Sekwencja łańcucha chemicznych „cegiełek” two-
rzących białko lub RNA (reszty aminokwasowe lub 
rybonukleotydowe) to struktura pierwszorzędowa, 
lokalna struktura przestrzenna tego łańcucha, stabi-
lizowana przez wiązania wodorowe to struktura 
drugorzędowa, a sposób, w jaki łańcuch całej czą-
steczki (i utworzone przez niego lokalne struktury 
drugorzędowe) układa się w przestrzeni, to struktura 
trzeciorzędowa. Z kolei architektura kompleksów 
tworzonych przez makrocząsteczki nazywana jest 
strukturą czwartorzędową. Sekwencja reszt tworzą-
cych daną cząsteczkę warunkuje tworzenie struktur 
wyższego rzędu. W warunkach przypominających 
te w komórce, większość makrocząsteczek biologicz-
nych wykazuje zdolność do spontanicznego „zwijania 
się” do charakterystycznej struktury przestrzennej 
umożliwiającej pełnienie właściwej funkcji w komór-
ce i organizmie. Dlatego można powiedzieć, że ist-
nieje „kod” łączący informację o sekwencji makro-
cząsteczek z ich strukturą przestrzenną oraz funkcją.

Z sekwencji przez strukturę do funkcji 
                   (...i z powrotem)
 Sekwencja białek i RNA ma prostą reprezentację 
w postaci ciągu liter i można ją ustalić bardzo łatwo 
i tanio, poprzez ustalanie sekwencji DNA kodujących 
te makrocząsteczki. Natomiast doświadczalne usta-
lanie struktury i funkcji większości białek i RNA jest 
stosunkowo żmudne i kosztowne. Właściwości te są 
również na tyle złożone, że nie można ich wyczerpu-
jąco opisać z wykorzystaniem prostych modeli nu-
merycznych. Liczba poznanych sekwencji przekracza 
o wiele rzędów wielkości liczbę doświadczalnie zba-
danych struktur i funkcji. Ponadto ta różnica coraz 
szybciej rośnie i jest praktycznie niemożliwe, żeby 
w bliskiej przyszłości udało się ustalić doświadczalnie 
strukturę i funkcję dla każdej makrocząsteczki o zna-
nej sekwencji. Brak równowagi pomiędzy dostępno-
ścią danych dotyczących sekwencji, struktur i funkcji 
od wielu lat napędza rozwój metod komputerowych 
mających na celu „złamanie kodu” i umożliwienie 
przewidywania struktury i funkcji makrocząsteczek 
w oparciu o ich sekwencje. Dziedzina nauki, która 
obejmuje tworzenie i stosowanie algorytmów służą-
cych do analizy danych dotyczących struktur makro-
cząsteczek biologicznych oraz badania związku 
pomiędzy sekwencją a strukturą i funkcją, określana 
jest mianem bioinformatyki strukturalnej. Przewidy-
wanie struktury układów złożonych z białek i RNA 
napędza również rozwój metod biologii syntetycz-
nej, służących do projektowania i konstruowania 
nowych, nieistniejących w przyrodzie, układów bio-
logicznych, wykazujących zadane przez projektanta 
użyteczne cechy.
 Ze wszystkich zagadnień naukowych właśnie 
modelowanie i inżynieria cząsteczek i układów biolo-
gicznych zawsze pociągały mnie najbardziej, a przy-
najmniej od czasu pracy magisterskiej wykonanej 
w 1998 roku na Wydziale Biologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Od 2002 roku kieruję inter-
dyscyplinarnym laboratorium w Międzynarodowym 
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Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej 
w Warszawie, gdzie prowadzę badania zarówno teo-
retyczne, jak i doświadczalne; dodatkowo od 2006 
roku opiekuję się zespołem bioinformatyków na 
Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Obie grupy ściśle ze sobą współpracują. 
Nasze badania obejmują tworzenie nowych metod 
i algorytmów, zastosowanie ich do analizy danych 
i testowanie przewidywań w praktyce. Wielką frajdę 
sprawia mi z jednej strony codzienna praca z fanta-
stycznym zespołem młodych naukowców, a z drugiej 
– skuteczne łączenie badań teoretycznych i doświad-
czalnych, przede wszystkim sukcesy polegające na 
tworzeniu nowych makrocząsteczek o zadanych 
przez nas właściwościach.

Przewidywanie struktury: od białek do RNA 
   (...i od Darwina do Frankensteina)
 Przez wiele dekad XX wieku to białka stanowiły 
główny obiekt intensywnych badań biochemicznych 
ukierunkowanych na poznawanie struktury i funkcji.
Dlatego też ze względu na dostępność danych więk-
szość algorytmów służących przewidywaniu struktu-
ry, opartych na metodach uczenia maszynowego, 
opracowano właśnie dla białek. Z historycznego 
punktu widzenia można wyróżnić dwa podstawowe 
podejścia do przewidywania struktury białka. Pole-
gają one na komputerowym modelowaniu jednego 
z dwóch procesów: albo zwijania się łańcucha poli-
peptydowego o zadanej sekwencji (w skali ułamków 
sekund, odwzorowujących zdarzenia w czasie rze-
czywistym), albo ewolucji białka (zmian sekwencji 
i struktury, odwzorowujących zdarzenia w skali 
milionów lat). W ostatnich latach wykazano, że naj-
lepsze wyniki daje połączenie tych dwóch podejść. 
Jednym z istotnych wkładów mojego zespołu do 
rozwoju metodologii modelowania struktur białek 
było opracowanie i zastosowanie algorytmu oparte-
go na „metodzie dr. Frankensteina”, czyli składaniu 
potencjalnie funkcjonalnych struktur z fragmentów 
pozyskanych z dużej liczby różnych, częściowo 
błędnych, w pewnym sensie „martwych” modeli. 
W metodzie tej selekcja fragmentów odbywa się na 
podstawie kryteriów rodem zarówno z biologii ewo-
lucyjnej, jak i fizyki statystycznej.

 Zwijanie się cząsteczek białek i RNA wynika 
z działania tych samych praw fizyki i ewolucji, ale 
procesy te różnią sie od siebie. Przede wszystkim 
tworzenie upakowanych struktur przez łańcuch 
RNA odbywa się na skutek neutralizacji ujemnego 
ładunku grup fosforanowych przez dodatnio nała-
dowane jony, podczas gdy analogiczny proces 
w przypadku łańcucha białka odbywa się na skutek 
ukrywania hydrofobowych łańcuchów bocznych 
przed środowiskiem wodnym. Poza tym struktura 
drugorzędowa białka powstaje na skutek tworzenia 
się wiązań wodorowych pomiędzy grupami łańcucha 
głównego, natomiast w RNA dzieje się to na skutek 
powstawania wiązań wodorowych między łańcucha-
mi bocznymi. Ze względu na stosunkowo niewielką 
ilość danych strukturalnych dla RNA, tradycyjne 
metody służące do modelowania struktury trzecio-
rzędowej RNA opierały się głównie na analizach 
niewielkiej liczby znanych struktur rozwiązanych 
doświadczalnie i składaniu modeli z fragmentów za 
pomocą graficznych programów komputerowych. 
 Przełom w bioinformatyce strukturalnej RNA 
nastąpił w ciągu ostatnich kilku lat, przede wszyst-
kim dzięki gwałtownemu przyrostowi danych struk-
turalnych, m.in. na skutek rozwiązania struktury 
rybosomu. Kluczowym elementem postępu było 
jednak odkrycie (dokonane niezależnie przez kilka 
grup badawczych na całym świecie), że metodologia 
przewidywania struktury opracowana wcześniej dla 
białek, może być zastosowana także do przewidywa-
nia struktury RNA. Początkowo sugestie, że te same 
podejścia bioinformatyczne, które okazały się sku-
teczne dla białek, mogą dać podobny efekt dla RNA, 
spotykały się z dużym oporem badaczy zajmujących 
się badaniami nad RNA z użyciem „tradycyjnych” 
metod. Na przełomie roku 2005 i 2006 zdecydowa-
łem się przenieść ciężar badań prowadzonych przez 
mój zespół z przewidywania struktur białek na RNA. 
Niestety, przez pierwsze lata nasze aplikacje granto-
we i publikacje z pierwszymi wynikami były odrzu-
cane, zarówno w kraju jak i za granicą, z komenta-
rzami recenzentów w rodzaju „RNA to nie białko, 
więc te metody nie mają prawa działać”, albo 
„ten autor nie ma doświadczenia w badaniach nad 
RNA, więc jego wyniki nie mogą być dobre”. 



26

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE
WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – UCZENI I SZKOŁY BADAWCZE – nauki biologiczne i rolnicze

Ta konserwatywna reakcja środowiska naukowego 
spowolniła  nieco tempo prac mojego zespołu, 
niemniej udało się nam opracować i opublikować 
serię „białkowych” metod bioinformatycznych zaa-
daptowanych do RNA, m.in. jedno z pierwszych 
narzędzi do przewidywania struktury trzeciorzędo-
wej RNA w oparciu o podejście ewolucyjne (Mode 
RNA). Pierwszą instytucją, która doceniła nasze 
wysiłki i znacząco wsparła prace mojego zespołu nad 
zastosowaniem „białkowych” metod do przewidy-
wania struktury RNA, była Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej. Przy drugim podejściu udało się także prze-
konać do sfinansowania naszych badań Europejską 
Radę do spraw Badań Naukowych (ERC). Celem 
naszych obecnych badań jest integracja narzędzi 
do modelowania struktur białek i RNA, aby umożli-
wić przewidywanie struktury i projektowanie kom-
pleksów zawierających oba typy makroczasteczek. 
Na podstawie wcześniejszych doświadczeń z białka-
mi rozwijamy też nowe narzędzia do przewidywania 
oddziaływań RNA z małymi cząsteczkami, które 
posłużą m.in. do poszukiwania nowych związków 
wiodących – kandydatów na potencjalne leki. 
Próbujemy także łączyć bioinformatykę z krystalo-
grafią i vice versa.

Nowy wspaniały świat RNA
 Badania nad RNA rozwijają się obecnie w tem-
pie, które może zapierać dech w piersiach. Konku-
rencja w dziedzinie bioinformatyki strukturalnej 
RNA robi się coraz ostrzejsza (i bardzo dobrze!), bo 
kolejni badacze, w tym wielu byłych „białkowców”, 
biorą na celownik ten niedoceniany przez dekady 
typ makrocząsteczek. Obecnie ukazuje się o wiele 
więcej interesujących publikacji związanych z tą 
dyscypliną, niż jestem w stanie przeczytać. Gdybym 
miał przewidywać najbliższą przyszłość badań nad 
RNA, to obstawiałbym, że w analogii do przełomu 
w bioinformatyce strukturalnej, kolejny znaczący 
postęp dokona się w dziedzinie biologii systemów, 
gdy do analizy sieci oddziaływań z udziałem cząste-
czek RNA zostaną zastosowane (z odpowiednimi 
modyfikacjami) metody wypracowane wcześniej dla 
sieci oddziaływań białek. Wierzę, że to właśnie 
synergia pomiędzy metodami analizy danych struk-
turalnych i systemowych dla białek i RNA znacząco 
przyczyni się do zrozumienia, jak funkcjonują 
komórki i całe organizmy, a dzięki metodom mode-
lowania i inżynierii molekularnej nauczymy się 
kontrolować te funkcje w racjonalny i użyteczny 
sposób.
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Zbigniew Maciej Gliwicz, członek rzeczywisty PAN             
WYTRWAŁA PRACA CZY CHWILE ILUMINACJI?

 Pałac Staszica przy Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie. Przed głównymi drzwiami pomnik 
Mikołaja Kopernika. Gdy wchodziłem w te drzwi po 
raz pierwszy po zakończonych studiach w Katedrze 
Hydrobiologii na Wydziale Biologii UW we wrześniu 
1962 roku, Polska Akademia Nauk obchodziła wła-
śnie swe pierwsze dziesięciolecie, a mieszcząca się na 
II piętrze Pałacu niewielka część hydrobiologiczna 
rodzącego się właśnie potężnego Instytutu Ekologii 
PAN potrzebowała młodych pracowników. Nie 
zostałem jednak jednym z nich. Następnego dnia 
zadzwonił prof. Zdzisław Raabe, mój opiekun na-
ukowy, i zawiadomił, że właśnie otrzymałem roczny 
staż na UW. Przyjąłem ten staż. I tam już pozostałem. 
Choć wyjeżdżałem od czasu do czasu, i choć od dwu 
lat jestem profesorem emerytowanym, to moim ad-
resem zawsze pozostawał Zakład Hydrobiologii UW.
 Wysoki budynek Biblioteki Głównej Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. Od dwóch lat 
często tędy przechodzę. Gdy patrzę na jego frontową 
ścianę pokrytą wspaniałym muralem Juana O’Gor-
mana, a na nim złote litery COPERNICO, zatrzyma-
ne Słońce i wprawioną w ruch Ziemię, zastanawiam 
się, czy to odkrycie było wynikiem lat żmudnych 
obserwacji nieba i zmagania się z wielkimi liczbami, 
czy też była to chwila, nagłe olśnienie, oszałamiająca 
iluminacja? A jak to było u Izaaka Newtona – czy 
spadające jabłko spadało na ziemię, ale spadło już na 
Ziemię? A u Karola Darwina? Czy ważniejsze były 
lata gromadzenia zbiorów i obserwacji, czy nagła 
myśl budząca ze snu tuż przed świtem? 
 Każdy pewnie miewa takie niespodziewane mo-
menty podniecenia i nagłej iluminacji, kiedy coś 
ważnego i niepojętego staje się nagle zupełnie oczy-
wiste. Wiem o tym, bo – pamiętając o zachowaniu 
proporcji – przyznaję, i mnie się one zdarzały. Pierw-
szym z tych, które pamiętam, było nagłe olśnienie 
w czasie wielomiesięcznej, żmudnej mikroskopowej 
analizy materiałów do doktoratu w Stacji PAN 
w Mikołajkach, gdy nagle zrozumiałem, dlaczego 

w jelitach zwierząt planktonowych, takich jak roz-
wielitka (Daphnia1), znajdują się zupełnie inne 
gatunki roślin planktonowych niż te, które dominują 
w wodzie jeziornej. Pewnej nocy, przy mikroskopie, 
nagle wszystko stało się jasne: do jelita dostają się 
jedynie glony dostatecznie małe, by dać się wessać 
do kosza filtracyjnego. W wodzie pozostają glony 
i sinice niedostępne dla zwierząt planktonowych. 
Zrozumiałem wreszcie – pod koniec lata, że zoo-
plankton roślinożerny, podobnie jak roślinożerce 
lądowe, powoduje całkowitą przebudowę zespołu 
roślin, usuwając z niego gatunki sprawniejsze w kon-
kurencji o zasoby pokarmowe, które dominowałyby, 
gdyby nie były usuwane przez zwierzęta. Okazało 
się, że na tym właśnie polega mechanizm powstawa-
nia letnich zakwitów fitoplanktonu w jeziorach. 
Powstał z tego uniwersalny schemat sukcesji sezono-
wej planktonu opublikowany wspólnie z Uli Som-
merem, Winfriedem Lampertem2 i Nan Duncan, 
który zdobył do tej pory ponad 930 cytowań.
 Inaczej wyglądała iluminacja, jakiej doznałem po 
kilku tygodniach ciężkiej pracy na jeziorze zaporo-
wym Cahora Bassa na Zambezi w Mozambiku. Tra-
fiłem tam na 13 miesięcy jako limnolog rybacki FAO, 
który to wielkie jezioro miał ocenić pod kątem przy-
datności dla rybołówstwa. Miałem ze sobą jedynie 
niewielką siatkę planktonową, a na miejscu był 
mikroskop i łódź motorowa. Oczekując na sprzęt 
i rodzinę zabrałem się do jedynej roboty, jaką mo-
głem podjąć, a mianowicie do zbierania, co 3 dni, 
prób planktonu i ich mozolnej analizy. Zanim przy-

1  Proszę się nie śmiać, Daphnia uznawana jest za zwierzę modelo-
we o centralnej pozycji w sieci zależności pokarmowych w wodzie, 
a jeden z gatunków tego rodzaju (Daphnia magna) został pierwszym 
dziko żyjącym gatunkiem o w pełni opisanym genomie (Colbourne 
et. al. 2011. Science 331: 555-561). 
2  Winfried Lampert, wieloletni dyrektor Instytutu Limnologii Maxa 
Plancka i od 7 lat członek zagraniczny PAN, będzie w lipcu nad Lake 
Biwa w Japonii odbierał wraz ze Zbigniewem Maciejem Gliwiczem 
przyznaną im wspólnie przez ASLO (Association for the Sciences 
of Limnology and Oceanography) W.C. Redfi eld Life Achievement 
Award 2012. 
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był sprzęt i reszta ekipy, miałem już ośmiotygodnio-
wy obraz zmian masy fitoplanktonu i zagęszczenia 
Daphnia i innych gatunków zooplanktonu. Mając 
wreszcie kuter, sieci, echosondę i pracownię hydro-
chemiczną, musiałem się zająć sprawami rybackimi, 
ale obraz zmian liczebności zooplanktonu wydawał 
mi się na tyle dziwaczny, że nie przerwałem zbioru 
prób. Po 3 miesiącach nie miałem wątpliwości, 
że liczebność każdej populacji wioślarek, również 
Daphnia, rośnie wykładniczo od dnia po pełni księ-
życa aż do następnej pełni, po czym gwałtownie 
spada o 90% w dzień po pełni, chociaż nie zmienia 
się tempo rozrodu. Czyżby tego jednego dnia lub 
jednej nocy dziesiątkowały zooplankton ryby, szcze-
gólnie najliczniejsza słodkowodna sardynka Limno-

thrissa miodon? Dlaczegóż nie miałaby tego czynić 
przez cały miesiąc, albo – jeśli w żerowaniu pomaga-
ło światło księżycowe – przynajmniej przez kilka dni 
wokół pełni? 
 Obserwowałem niewątpliwie cykl księżycowy 
i to niezwiązany z pływami, poprzez które księżyc 
silnie oddziałuje na organizmy litoralu morskiego. 
Miałem wobec tego przed oczyma nieznane zjawi-
sko, ale nie mogłem zrozumieć jego mechanizmu. 
Nie dawało mi to spokoju przez kolejne tygodnie, 
aż wreszcie nadeszła iluminacja, budząc mnie z nie-
spokojnego snu: to pułapka księżycowa! W dzień 
księżycowej pełni, słońce i księżyc znajdują się 
o zmroku naprzeciw siebie. Wcześniej, w samo połu-
dnie, słońce było nad głową. Teraz, o 18.00 olbrzy-
mia czerwona tarcza wsuwa się za horyzont, to czas 
na szklaneczkę whisky. Dokładnie w tej samej chwili, 
również pionowo, wschodzi z przeciwnej strony 
księżyc w pełni. Zapada noc, noc księżycowa, gdy 
bez trudu czytać można gazetę, również pod wodą. 
Inaczej jest jednak następnego wieczoru. Księżyc, 
dalej bardzo jasny, wschodzi o godzinę później. 
W czasie tej godziny nie widać palców własnej ręki. 
To czas, gdy nic nie hamuje wędrówki zwierząt 
planktonowych ku powierzchni, gdzie można się 
lepiej najeść, bo to tu dociera w dzień światło sło-
neczne niezbędne dla fotosyntezy glonów. W ciągu 
tej godziny Daphnia i inne zwierzęta masowo migru-
ją ku powierzchni nie przewidując, że sardynki już 
czekają na zbliżający się wschód księżyca. Nie mogą 

tego przewidzieć. Ich cykl życiowy dopełnia się tu 
w czasie 5 lub 6 dni, kiedy do komór lęgowych sami-
ca składa jaja, stając się jeszcze lepiej widoczną dla 
ryb. Niewiele samic przeżywa ten moment, przeży-
wają jednak jaja, nazbyt małe dla sardynki. Nie ma 
wobec tego sposobu na to, by dobór naturalny 
wykształcić mógł u Daphnia mechanizm obronny. 
Ale korzystania z pułapki księżycowej nauczyć się 
mogą sardynki. W przewodach pokarmowych ryb 
złowionych po godzinnej uczcie znaleźć można do 
3600 ofiar, co daje rekordowe tempo żerowania 
(1 ofiara na sekundę). W ich otolitach widać wyraź-
nie szersze warstwy comiesięcznych przyrostów 
wynikających z comiesięcznej porcji pożywnych 
wioślarek zjadanych w ciągu godziny zaskakującego 
światła księżycowego. Opis tej pułapki w „Ecology” 
skomentowany został w „Nature”.
 Ku mojej radości, komentarza w „Nature” 
doczekała się też inna publikacja – również skutek 
pewnej iluminacji. Wspomniany już wcześniej 
Winfried Lampert przekonywał mnie, że choć nie 
mamy wątpliwości, że dobowe migracje zooplankto-
nu wynikają z konieczności najadania się blisko 
powierzchni nocą i konieczności powrotu w głębiny 
rano, by nie zostać pożartym przez ryby w świetle 
dnia, to tego, że ukształtował je darwinowski dobór 
naturalny, nie da się jednak udowodnić. To twierdze-
nie długo nie dawało mi spokoju, ale po miesiącach, 
jak zwykle niespodziewanie, nadszedł moment ilu-
minacji. Spakowaliśmy do samochodu gumowy 
ponton, sprzęt, namiot, śpiwory, jedzenie i ruszyli-
śmy w Tatry w okresie bezksiężycowych nocy sierp-
niowych, natrafiając na tydzień bezchmurnej pogody 
– 7 dni i 7 nocy na 7 stawów tatrzańskich. Rozpoczę-
liśmy od Zielonego Gąsienicowego (zarybionego 
w 1948): pionowy profil rozmieszczenia dominują-
cego skorupiaka Cyclops tatricus – o 12.00, przerwa, 
obiad, profil o 24.00, spanie. Od 6.00 zwijanie obo-
zu i przeprowadzka przez Karb do Czarnego Gąsie-
nicowego (nigdy niezarybionego), kolejnego dnia 
przez Zawrat do Czarnego w 5 Stawach Polskich 
(zarybionego w 1961), Wielkiego (zarybionego 
w 1981) i Przedniego (zarybionego w 1961), potem 
Morskie Oko (z rybami od ustąpienia lodowca, toć 
przecie Rybie Jezioro), a ostatniego dnia Czarny pod 
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Rysami (bez ryb). Po policzeniu średniej głębokości 
zwierząt w południe i o północy otrzymaliśmy 
amplitudę ich dobowych migracji pionowych 
(w metrach). Okazało się, że pozytywnie koreluje 
z czasem, jaki minął od zarybienia.
 Każdy pewnie miewa, od czasu do czasu, takie 
momenty gwałtownej jasności. Nie każdy jednak jest 
w stanie te iluminacje wykorzystać. Do tego potrzeb-
ne jest doświadczenie i wiedza – nie po to może by 
zrozumieć, ale po to, by przekonać innych do swego 
rozumienia istoty rzeczy. Arcydzieło sztuki i odkrycie 
naukowe musi znaleźć uznanie w oczach innych, 
szczególnie u autorytetów w swojej dziedzinie. 
Takich autorytetów szukać musimy w gremiach arty-
stów lub uczonych uznawanych przez świat. Dlatego 
zawsze trzeba próbować publikować wyniki swej 
pracy u najsłynniejszych wydawców lub w czasopi-
smach o największej sile przebicia. I nigdy nie składać 
maszynopisów u kolegów w sąsiednim pokoju, bo to 
prowadzi do upadku. Prawdopodobieństwo upadku 
rośnie ze wzrostem liczby czasopism wydawanych 
przez własną instytucję. Potężny niegdyś Instytut 

Ekologii PAN wydawał aż 3 własne czasopisma, 
w których z czasem, w coraz większym stopniu, do-
minowały publikacje własnych pracowników.
 Tygodnie wytrwałej pracy i chwile iluminacji to 
dwa składniki twórczości naukowej, które pojawiają 
się w różnej sekwencji. Niekiedy trzeba intensywnie 
pracować, by stworzyć okazję dla iluminacji. Czasem 
trzeba intensywnie pracować, by wyniki swej ilumi-
nacji udowodnić w przekonujący sposób. Każda 
dyscyplina nauki miewa okresy częstych i okresy 
rzadkich iluminacji. Ekologia swoje okresy licznych 
iluminacji miewała dość często, zanim nie osłabiło 
jej nasilające się od lat siedemdziesiątych zjawisko 
poszukiwania środków w sferze praktyki gospodarki 
rolnej, przestrzennej, wodnej i rybackiej oraz 
zawłaszczanie nazwy tej dyscypliny przez polityków 
i ruchy społeczne. Ekologia ma się jednak całkiem 
dobrze –  odnajdując się coraz lepiej w mariażu 
z biologia ewolucyjną, fizjologią, genetyką i metoda-
mi molekularnymi, który przyniesie wkrótce nową 
falę iluminacji.
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Andrzej Grzywacz, członek rzeczywisty PAN             
JEST JESZCZE TYLE DO ZROBIENIA

 Gdy byłem uczniem Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w rodzinnym Toruniu, moja 
wychowawczyni i wybitna nauczycielka Felicja Mły-
narczyk na zajęciach kółka biologicznego wyznaczyła 
mi do zreferowania temat o mikoryzach. Solidnie 
przygotowywałem się, poszukując również w szkol-
nej bibliotece książek popularnonaukowych, wśród 
nich były Skarby leśnych ostępów. Książka, napisana 
z wielkim talentem popularyzatorskim, była na pew-
no znaczącą pozycją w moich wczesnych zaintereso-
waniach przyrodą i światem grzybów. Nie wiedzia-
łem wówczas kim jest jej autor – prof. Wiesław 
Grochowski. Okazało się później, że to nauczyciel 
akademicki na moich studiach, członek rzeczywisty 
PAN. Zawsze wykładał interesująco, z pasją, przygo-
towany do zajęć, rozbudzał naszą wyobraźnię. Póź-
niej współpracowaliśmy w Komitecie Nauk Leśnych 
PAN, on był przewodniczącym – ja sekretarzem. 
Po jakimś czasie staliśmy się przyjaciółmi – mimo 
znacznej różnicy wieku. Pod koniec życia, ciężko 
chory, wiedział, że nie starczy mu czasu, aby wywią-
zać się z umowy o napisanie kolejnej książki 
o „tajemnicach” lasu. Poprosił mnie, abym go zastą-
pił. To z jego inicjatywy przygotowałem książkę 
Poznajmy las. W ten sposób przekazał mi „ważną 
misję” popularyzacji lasów i leśnej przyrody. Tak się 
złożyło, że byłem po latach reprezentantem Polskiej 
Akademii Nauk na uroczystości nadania jego imienia 
Szkole Podstawowej w Kliniskach koło Szczecina. 
To tylko przykład wzajemnych połączeń i współza-
leżności ludzi, przeplatania się losów, wpływów, 
które dopiero po latach rozumiemy, a każdy z nas 
doświadcza ich w życiu wielokrotnie. 
 Wiedząc nieco więcej o grzybach niż przeciętny 
maturzysta, nie miałem kłopotu z wyborem tematu 
na pisemnym egzaminie wstępnym z biologii. Na 
studiach wybrałem specjalizację z fitopatologii leśnej 
zakończoną pracą magisterską o chorobotwórczych 
grzybach nadrzewnych w Puszczy Piskiej. Byłem 
jako student członkiem Koła Naukowego Leśników. 

Wykonałem kilka prac badawczych, w tym nagro-
dzoną, o cechach diagnostycznych hymenoforu 
u grzybów afylloforoidalnych.
 Po studiach pracowałem przez 3 lata w terenowej 
służbie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Smol-
niki i Olek, odrabiając pobierane w trakcie studiów 
stypendium fundowane. Na propozycję i prośbę 
prof. Jerzego Ważnego, późniejszego członka rzeczy-
wistego PAN, wróciłem do Warszawy. Pod jego kie-
runkiem wykonałem pracę doktorską i wspólnie 
prowadziliśmy badania przez 11 lat. W tym okresie 
wykonałem pracę habilitacyjną. W 1980 roku decy-
zją władz rektorskich Zakład Fitopatologii Leśnej 
i Ochrony Drewna podzielono. Zespół Ochrony 
Drewna włączono do Wydziału Technologii Drewna, 
ja pozostałem na macierzystym Wydziale Leśnym, 
na którym kierowałem i kieruję do tej pory Zakła-
dem Mikologii i Fitopatologii Leśnej. W rozwoju 
naukowym szczególnie dużo zawdzięczam prof. 
Jerzemu Ważnemu. Zawsze byliśmy w dobrych sto-
sunkach, mistrz – uczeń, a później, gdy pracowaliśmy 
na różnych wydziałach SGGW, nasze relacje były 
serdeczne, przyjacielskie.
 W długiej już, prawie 46-letniej pracy zawodo-
wej interesowałem się różnymi problemami: wpły-
wem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na 
grzyby chorobotwórcze drzew leśnych; zespołem 
grzybów chorobotwórczych stresu przesadzania 
drzew w starszym wieku; chemicznym zwalczaniem 
zgorzeli siewek i innych chorób w szkółkach leśnych; 
zdrowotnością jesionów w zadrzewieniach ulicznych 
Warszawy; przewężeniem i zamieraniem pędów 
introdukowanych gatunków jodeł; niektórymi aspe-
ktami chemicznej ochrony drewna; klasami fungi-
toksyczności środków grzybobójczych; biologią 
i ekologią grzybów rozkładających drewno w lesie 
i poza lasem; profilaktyką i terapią holenderskiej 
choroby wiązów; proweniencyjną odpornością na 
szkocką osutkę daglezji; mechanizmami biernej 
i czynnej odporności nasion i kiełków sosny na 
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pasożytniczą zgorzel przedwschodową; grzybami 
chorobotwórczymi (mikroskopijnymi i wielkoowoc-
nikowymi) różnych gatunków drzew rodzimego 
i obcego pochodzenia, zwłaszcza gatunków igla-
stych; ochroną gatunkową grzybów; doborem grzy-
bów ektomikoryzowych dla potrzeb kontrolowanej 
mikoryzacji sadzonek w szkółkach kontenerowych; 
gatunkową różnorodnością biologiczną i liczebno-
ścią grzybów w polskich lasach; groźnym zjawiskiem 
chorobowym zamierania drzewostanów bukowych 
i olszowych. Wyniki podstawowych i aplikacyjnych 
badań zostały opublikowane w 190 oryginalnych 
artykułach, w zagranicznych i polskich czasopismach 
naukowych.
 Ze względu na pełnienie różnych funkcji w orga-
nizacji nauki zajmowałem się również innymi pro-
blemami spoza zakresu fitopatologii i mikologii le-
śnej, np.: koncepcjami rozwoju nauk leśnych, analizą 
stanu i pespektywami rozwoju kadr naukowych le-
śnictwa, polską polityką kompleksowej ochrony za-
sobów leśnych, edukacją leśną społeczeństwa, polity-
ką leśną państwa, wyższym szkolnictwem leśnym, 
niektórymi aspektami ochrony przyrody w lasach. 
Trudno o ocenę własnych dokonań naukowych, zna-
czenia zbadanych procesów i mechanizmów, przed-
stawionych w publikacjach teorii i praw, nowych 
terminów, nazw, klasyfikacji, podziałów, odkrytych 
nowych patogenów drzew, opisów nieznanych do tej 
pory objawów chorobowych roślin, przydatności 
i zastosowań własnych badań w praktyce. Niech oce-
niają to inni.
 Grzyby to bardzo interesująca grupa organi-
zmów, dość słabo na tle innych, dużych grup syste-
matycznych poznana i wykorzystywana w działalno-
ści i gospodarce człowieka. Fascynuje złożonością 
mechanizmów i przystosowań życiowych przy pozo-
rach prostoty budowy anatomicznej i morfologicz-
nej, różnorodnością form, funkcji i właściwości, 
doniosłością znaczenia przyrodniczego, zaskakują-
cymi strategiami życiowymi, trudnymi do wyjaśnie-
nia za pomocą dotychczas zgromadzonej wiedzy. 
Grzyby nie są dostatecznie doceniane i wykorzysty-
wane z powodu stosunkowo skromnej wiedzy o ich 
biologii, ekologii, rzeczywistym znaczeniu i roli 
w przyrodzie i gospodarce człowieka, o możliwo-

ściach biotechnologicznych i farmakologicznych ich 
wykorzystywania. Jeszcze zbyt mało wiemy, aby 
skuteczniej zwalczać i ograniczać choroby roślin 
powodowane przez grzyby (fitopatologia), choroby 
zwierząt (mikologia weterynaryjna), choroby ludzi 
(mikologia lekarska).
 Jestem przekonany, że gdy się jest naukowcem, 
należy być zarazem aktywnym członkiem społeczeń-
stwa, nauczycielem i wychowawcą, popularyzatorem 
wiedzy, organizatorem nauki, pełnić różnorodne 
role i funkcje w środowisku akademickim, dla zinte-
growania osobowości, dla zawodowego i życiowego 
spełnienia.
 Zawsze prowadziłem i prowadzę zajęcia dydak-
tyczne w wymiarze ponad obowiązujące pensum. Są 
to wykłady (wcześniej również ćwiczenia) z przed-
miotów obligatoryjnych i zawodowych w programie 
studiów, także liczne przedmioty fakultatywne 
i specjalizacyjne, głównie na Wydziale Leśnym 
SGGW, ale również na innych kierunkach studiów 
w SGGW, także na studiach podyplomowych i dok-
toranckich.
 Byłem do tej pory promotorem ponad 280 prac 
magisterskich i 80 inżynierskich, co wymagało wiele 
czasu, aby ustalić cel i metodykę ich wykonania, 
przeprowadzić rozmowy ze studentami na semina-
riach i konwersatoriach, w trakcie wielu indywidual-
nych konsultacji, uzgodnić z zarządcami terenów 
prowadzenie studenckich badań w parkach narodo-
wych i krajobrazowych, nadleśnictwach, mieć dozór 
podczas eksperymentów prowadzonych w laborato-
riach. A ile przy tym było rozmów na inne liczne 
tematy, podczas których młodzi ludzie chcieli po 
prostu „wygadać się”, być wysłuchani, podzielić się 
swoimi doświadczeniami, a niekiedy poradzić się 
w życiowych sprawach. Kontakty te, obok spotkań 
na zajęciach dydaktycznych, z których znaczna część 
na moim Wydziale odbywa się na wyjazdach, 
w lasach różnych regionów kraju, to podstawowy 
czas pracy wychowawczej, głównie przez dobry 
przykład, wymagający, ale życzliwy, serdeczny stosu-
nek do studentów. Edukacja to przecież nie tylko 
przekazywanie wiedzy, ale kształtowanie podstaw, 
nauczanie myślenia kategoriami danego zawodu. 
Staram się kształcić studentów dla leśnictwa 



32

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE
WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – UCZENI I SZKOŁY BADAWCZE – nauki biologiczne i rolnicze

i ochrony przyrody przyszłości, takiej która z dużym 
prawdopodobieństwem nastąpi, a nie takiego leśnic-
twa, które było lub istnieje obecnie. Byłem inicjato-
rem i redaktorem wydawnictw o potrzebie reformo-
wania studiów leśnych, również autorem kilkunastu 
artykułów na tematy dydaktyczne i wychowawcze. 
Niestety, wpływ tych wydawnictw i dyskusji, które 
jak mi się wydawało, zostaną wywołane, okazał się 
mniej niż skromny.
 Okres szczególnie intensywnej pracy i kontaktów 
ze studentami jako prodziekana Wydziału Leśnego 
(1981–1984), prorektora SGGW ds. dydaktyki 
i wychowania (1984–1990), wymagał wiele odwagi 
i rozwagi – internowania naszych studentów, zatrzy-
mywania i aresztowania, strajki na uczelni. Powiem 
nieskromnie, patrząc z perspektywy już przeszło 
trzydziestu lat, że wspólnie z rektorami prof. Marią 
Joanną Radomską i prof. Wiesławem Barejem, god-
nie i dobrze sprawowaliśmy funkcje opiekuńcze nad 
studentami. Zaangażowani wówczas w działalność 
organizacji młodzieżowych i politycznych studenci, 
ale także liderzy samorządu studenckiego, duszpa-
sterstw, kół naukowych, kręgów zainteresowań 
sportowych i artystycznych, często ciepło i z wdzięcz-
nością wspominają niełatwy okres również w historii 
ich życia. Ówczesne problemy, wybory, dylematy, 
ulegają stopniowemu zapomnieniu, niestety nie 
zostały do tej pory w SGGW udokumentowane 
i zapisane.
 Poświęcam dużo czasu na popularyzację wiedzy 
przyrodniczej wśród młodzieży i w szerokich krę-
gach osób dorosłych, zwłaszcza wśród miłośników 
przyrody i przyjaciół lasu. Przygotowywałem 9 
bogato ilustrowanych książek popularnonaukowych: 
Grzyby i las (1981), Grzyby leśne (1988, 1990), 
Grzyby chronione (1989), Poznajmy las (1995), Las 
Twoim bogactwem (2000), Żywot lasu (2009), Księ-
ga lasu (2009), Las tętniący życiem (2010) i wspólnie 
z Pawłem Staniszewskim – Wiem, co zbieram w lesie 
(2003). Łączny nakład tych książek wyniósł 260 tys. 
egzemplarzy, to bardzo dużo, patrząc na to porów-
nawczo, na tle bardzo niskich współcześnie nakła-
dów książek popularnonaukowych. Do tego należy 
dodać autorstwo ponad 160 artykułów zamieszczo-
nych w czasopismach branżowych i popularnonau-

kowych, np.: „Las Polski”, „Głos Lasu”, „Echa 
Leśne”, „Grzyby”, „Agricola”, „Ochrona Przyrody”, 
„Poznajmy Las”, „Parki Narodowe”, „Heureka – 
Problemy Społecznego Ruchu Naukowego” i inne. 
 Brałem wielokrotnie udział w Festiwalach Nauki 
w Warszawie i Siedlcach, wygłosiłem około 180 
referatów na sympozjach i konferencjach naukowych 
w kraju i za granicą, na spotkaniach towarzystw 
naukowych. Byłem wielokrotnie wykładowcą na 
różnego typu kursach, szkoleniach, warsztatach, 
zajęciach dla służb leśnych i nauczycieli w ramach 
przygotowań do prowadzenia edukacji przyrodni-
czo-leśnej, na spotkaniach z młodzieżą, uczestniczy-
łem w wielu audycjach i programach radiowych 
i telewizyjnych, w realizacji filmów przyrodniczych. 
Przewodniczyłem przez lata Głównemu Komitetowi 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, prowadziłem zaję-
cia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży na obo-
zach organizowanych przez Krajowy Fundusz na 
rzecz Dzieci, wspierałem ekologiczną działalność 
harcerzy. Byłem autorem 135 haseł mikologicznych 
do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, haseł 
do innych encyklopedii, leksykonów i słowników. 
Popularyzatorska działalność to fragment obywatel-
skiego obowiązku naukowca–przyrodnika, w celu 
wpływania na poziom wiedzy o środowisku natural-
nym, o ekosystemach leśnych, o potrzebie poszano-
wania i ochrony przyrody, w celu kształtowania 
świadomości i postawy ekologicznej społeczeństwa.
 Pełniłem różne funkcje „obywatelskie” jako 
osoba niezależna, a nie z mandatu jakiejś partii poli-
tycznej lub organizacji społecznej. W latach 1992–
1993 byłem wiceministrem ochrony środowiska, 
głównym konserwatorem przyrody, przyczyniłem 
się do powołania Biebrzańskiego Parku Narodowe-
go, Parku Narodowego Gór Stołowych, kilku rezer-
watów przyrody oraz do przygotowania rozporzą-
dzeń w zakresie ochrony przyrody. Wiedziałem, 
że taka funkcja państwowa jest czasochłonna, nie 
będzie pomocna w pracy naukowej, ale trudno było 
odmówić, gdy rodził się w kraju nowy ustrój spo-
łeczno-polityczny, demokratyczna rzeczywistość, 
nowe oczekiwania i potrzeby. Do tej grupy obowiąz-
ków zaliczyłbym także: przewodniczenie Państwo-
wej Radzie Ochrony Przyrody, Kolegium Lasów 
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Państwowych, a ostatnio – funkcję społecznego 
doradcy Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 W zakresie organizacji nauki także byłem aktyw-
ny: sekretarz, wiceprzewodniczący i przewodniczący 
Komitetu Nauk Leśnych PAN; wiceprzewodniczący 
(1992–2002) i przewodniczący Wydziału Nauk 
Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN (2003–
2010), wiceprzewodniczący Rady Towarzystw 
Naukowych przy Prezydium PAN (2003–2010). 
Byłem przewodniczącym lub członkiem rad nauko-
wych różnych instytutów, w tym najdłużej przewod-
niczącym Rady Nauki Instytutu Badawczego Leśnic-
twa (1991–2007); byłem lub jestem redaktorem 
naukowym lub członkiem redakcji, przewodniczą-
cym lub członkiem rad redakcyjnych i programo-
wych czasopism naukowych i branżowych; człon-
kiem Centralnej Komisji ds. tytułu naukowego 
i stopni naukowych (1994–2002) i przez dwie 
kadencje wiceprzewodniczącym tej komisji. Jestem 
od 1997 roku prezesem Polskiego Towarzystwa 
Leśnego, organizacji bardzo aktywnej, liczącej 
w całym kraju 4500 osób. Byłem dziekanem 
Wydziału Leśnego (1990–1993) i członkiem różnych 
komisji senackich i rektorskich SGGW.
 Powstaje coraz więcej specjalizacji, wręcz atomi-
zacja zainteresowań i badań, jesteśmy świadkami 
niebywałego rozwoju nowych metod badawczych, 
co wymaga pracy coraz większych zespołów, droż-

szego sprzętu, lepszych laboratoriów. Nagromadzo-
no już wiele informacji, ale las jako obiekt i zjawisko 
wielofunkcyjne, niezwykle różnorodne, bogate 
w gatunki organizmów, wymaga badań interdyscy-
plinarnych, transdyscyplinarnych czy wręcz multi-
dyscyplinarnych. Potrzeba współpracy, a nie ostrej 
konkurencji między zespołami badawczymi, potrze-
ba coraz więcej wiedzy o przepływie materii w eko-
systemie leśnym, energii i informacji, ale z drugiej 
strony nowych syntez, nowych teorii. Za pomocą 
metod biologii molekularnej uzyskano już np. 
takie informacje, które zapoczątkowały „rewolucję” 
w systematyce grzybów. Z pomocą inżynierii gene-
tycznej grzyby produkują efektywniej leki, w tym 
antybiotyki. Dzięki rozwojowi genetyki, badań na 
poziomie molekularnym, bioinformatyki i innych 
dyscyplin przyrodniczych, spodziewamy się uzyskania 
brakujących informacji o gatunkowej różnorodności 
biologicznej grzybów w Polsce i w naszych lasach, 
o pleomorfizmie i heterotallizmie grzybów, o meto-
dach czynnej ochrony grzybów zagrożonych itd.
 Nie wystarczyło już miejsca na wspomnienie 
o kontaktach zagranicznych, współpracy z innymi 
ośrodkami badawczymi, informacji o sukcesach 
pracowników Zakładu, doktorantach, grantach, 
tematach i planach badawczych, trudnościach, jakie 
napotykaliśmy dawniej i współcześnie…

 Bardzo się cieszę, że jest jeszcze tyle do zrobienia.
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Leszek Kaczmarek, członek korespondent PAN            
MOJE ZWIĄZKI Z INSTYTUTEM NENCKIEGO PAN

 Mój pierwszy kontakt z Polską Akademią  Nauk 
(i Instytutem im. Marcelego Nenckiego) zdarzył się 
w roku 1979. Jako student biologii molekularnej 
i biochemii Uniwersytetu Warszawskiego fascyno-
wałem się wówczas regulacją genów. Nowością wte-
dy było, że geny (a dokładniej niosące je DNA) 
tworzą wraz z białkami strukturę zwaną chromatyną. 
Chromatynę można było zaś obejrzeć w mikroskopie 
elektronowym.  Zgłosiłem się  przeto do prof. Alek-
sandry Przełęckiej w Instytucie Nenckiego, specja-
listki od tej mikroskopii, z prośbą, abym mógł spędzić 
w jej pracowni kilka miesięcy, starając się ową chro-
matynę zobaczyć. Staż się udał, a jego najważniej-
szym wydarzeniem okazało się dla mnie wystąpienie 
seminaryjne, które wygłosiłem, mówiąc o regulacji 
genów. Konsekwencją było namówienie mnie przez 
prof. Przełęcką do napisania pracy przeglądowej na 
ten temat (moja pierwsza publikacja, w „Kosmosie” 
w roku 1980). W streszczeniu tej pracy zawarłem 
swoje naukowe credo, któremu jestem wierny do 
dziś – zrozumienie regulacji genów to najważniejsze 
wyzwanie stojące przed biologią. Napisałem też, że 
wyjaśnienie tego zjawiska umożliwi m.in. poznanie 
tak wówczas niejasnych zagadnień, jak uczenie się 
i pamięć. 
 Potem skończyłem studia, trafiłem do wojska, 
gdzie po czteromiesięcznym szkoleniu jako podcho-
rąży znalazłem się na ulicy Szaserów w Warszawie 
w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii 
celem odbycia ośmiomiesięcznej „praktyki dowód-
czej w jednostce”. Tamże, pod kierunkiem mjr. dr. 
hab. Wiesława Jędrzejczaka, podjąłem pracę nad 
doktoratem.  Po jego ukończeniu, pracując w Cen-
trum Zdrowia Dziecka, zwróciłem się do Instytutu 
im. M. Nenckiego z prośbą o umożliwienie mi obro-
ny rozprawy. Rzeczywiście tak się stało i doktorat 
obroniłem w PAN, w Instytucie Nenckiego w 1983 r. 
 Potem był dwuletni staż podoktorski w laborato-
rium prof. Renato Basergi w Filadelfii (USA), który 
z powodu niewielkiego przedłużenia doprowadził 

do mojego zwolnienia z CZD. Wróciłem do Polski 
i byłem bez pracy.  Wówczas wyciągnął do mnie rękę 
prof. Kazimierz Zieliński, dyrektor Instytutu Nenc-
kiego, proponując zatrudnienie w Instytucie. Zaczą-
łem pracować w czerwcu 1986 r., jesienią złożyłem 
rozprawę habilitacyjną (w Instytucie Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda 
PAN we Wrocławiu, jako najbardziej kompetentnym 
– praca dotyczyła onkologii doświadczalnej), ale 
przede wszystkim zgłębiałem tajniki badań zachowa-
nia się szczurów. Wtedy właśnie podjąłem trud zo-
stania neurobiologiem. Zadanie nie było łatwe, nigdy 
się tymi zagadnieniami przedtem nie zajmowałem, 
choć wiele już lat o tym marzyłem. Instytut Nenckie-
go był i jest, jako placówka zajmująca się działaniem 
mózgu, miejscem wyjątkowym. Decydują o tym 
wspaniałe tradycje i konsekwencja w ich rozwijaniu. 
Nie jest przypadkiem, że z inicjatywy prof. Małgo-
rzaty Kossut z naszego Instytutu powstało Polskie 
Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i przy 
współudziale kolegów z Instytutu doprowadziłem 
do powstania Komitetu Neurobiologii PAN. 
 Od jesieni 1988 roku prowadzę w Instytucie 
samodzielny zespół badawczy. Początkowo była to 
Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek, wypełniają-
ca funkcje usługowe, a od 1996 roku – Pracownia 
Neurobiologii Molekularnej, ostatnio przemianowa-
na na Pracownię Neurobiologii. Rok 2011 przyniósł 
naszemu zespołowi kilka znaczących „okrągłych” 
zdarzeń. Dla mnie oznaczał 25 lat pracy w Instytucie.  
Mój zespół wniósł do dorobku Instytutu ponad 200 
publikacji w dobrych, międzynarodowych czasopi-
smach (bariera 200 padła w minionym roku). 
Co więcej, prace te były cytowane ponad 5000 razy. 
Co zaś najważniejsze, mamy w naszym dorobku 
kilka znaczących odkryć dokonanych głównie 
w Instytucie. 
 Najwyżej cenię pokazanie, w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych, że uczenie się wywołuje pobudze-
nie aktywności genów w mózgu. Odkrycie to zostało 
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dokonane w heroicznych, z dzisiejszej perspektywy, 
warunkach. Pomysł, że uczenie się, czyli w warun-
kach doświadczalnych trening behawioralny zwie-
rzęcia, może w jego mózgu skutkować zmianą ak-
tywności genów, przyszedł mi do głowy, gdy pisałem 
pracę przeglądową, podsumowującą moje badania 
wykonane w okresie stażu podoktorskiego. Zajmo-
wałem się wtedy pobudzeniem aktywności, czyli 
ekspresji genów w wyniku stymulacji komórek do 
wejścia w cykl podziałowy, czyli do proliferacji. Ana-
lizując wyniki różnych autorów, zwróciłem uwagę 
na zaskakujące wówczas zjawisko, że takie same geny 
są aktywowane zarówno w wyniku pobudzenia 
cyklu komórkowego, jak i pobudzenia różnicowania. 
Zadałem zatem pytanie, czy nie jest może tak, iż 
również inne przypadki aktywacji komórki opierają 
się o wzmożoną ekspresję tych samych genów 
(w moich badaniach wykazałem m.in., że produkt 
białkowy jednego z tak pobudzonych genów, c-myc, 
kontroluje zdolność komórki do uruchomienia cyklu 
podziałowego). 
 W Instytucie Nenckiego nie miałem jednak na 
początku dostępu do odpowiedniego laboratorium. 
Stosowanej przeze mnie w badaniach biologii mole-
kularnej nikt nie uprawiał, nie było sprzętu i odczyn-
ników. Tylko to, co przywiozłem, wracając z USA 
oraz trochę urządzeń wykonanych domowym spo-
sobem. Na szczęście trafiłem na entuzjastyczną dok-
torantkę (Bożenę Kamińską, która notabene została 
moją żoną, a dzisiaj jest samodzielną, uznaną uczo-
ną), a Instytut sąsiadował przez płot z Instytutem 
Onkologii, wówczas zlokalizowanym przy ul. Wa-
welskiej. W płocie była furtka, do której zdobyłem 
klucz, a w Instytucie Onkologii było sporo potrzeb-
nego wyposażenia i życzliwy kolega (dzisiaj profesor) 
Janusz Siedlecki. 
 Potrzebowałem jednak również dostępu do pew-
nych metod z arsenału neurobiologii, których także 
nie było w okolicy. Ale były w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej, w Magdeburgu. Dysponował nimi 
prof. Hans-Jürgen Matthies. Udało mi się pojechać 
do niego na tydzień w grudniu 1987 roku i przeko-
nać do przeprowadzenia wspólnych doświadczeń. 
Nie było to zresztą bardzo trudne, bo był on wybit-
nym (myślę, że jednym najwybitniejszych w ogóle) 

specjalistą od biochemii pamięci. I choć nie znał się 
na genach i biologii molekularnej, to do pomysłu, że 
wywołana uczeniem się ich aktywacja jest kluczowa 
w tworzeniu śladów pamięci, odniósł sie entuzja-
stycznie. W rezultacie, w marcu 1988 roku, udaliśmy 
się do Magdeburga z moim pierwszym doktorantem, 
Jewgenijem Nikołajewem, gdzie wykonaliśmy pierw-
szą cześć eksperymentu, czyli doświadczenia na 
zwierzętach. Pobraliśmy ich mózgi, ale dalsza obrób-
ka tego materiału została wykonana w Warszawie 
i w... Filadelfii. W tym drugim miejscu, albowiem do 
pracy niezbędne były krótkożyciowe izotopy, dla 
mnie niedostępne w Polsce. Pojechałem więc do 
przyjaciela w USA, który udostępnił mi „po godzi-
nach” laboratorium. Całość eksperymentu była 
gotowa w końcu kwietnia 1988 roku tak, że  wyniki 
doświadczenia mogłem po raz pierwszy przedstawić 
na początku maja na Sympozjum 3 Instytutów 
(tj. Nenckiego, Fizjologii z Pragi oraz Wyższych 
Czynności Nerwowych z Moskwy) w armeńskim 
Dyliżanie. W mniej więcej tym samym czasie dowie-
działem się, że podobne rezultaty uzyskał Kostia 
Anochin w Moskwie. To skądinąd ciekawe, że te 
przełomowe odkrycia zostały dokonane w tych pań-
stwach, raczej odległych od głównych nurtów badań. 
Co więcej i jego, i nasze badania dotyczyły tego 
samego genu - c-fos, a ich znaczenie podkreśliła 
funkcja białka c-Fos, które okazało się kluczowym 
regulatorem całych grup genów (tzw. czynnikiem 
transkrypcyjnym). Co ciekawe, wspomniane białko 
c-Myc, kontrolujące  cykl komórkowy, jest także 
czynnikiem transkrypcyjnym. Można było zatem 
sądzić, że epizod uczenia się modyfikuje wzory 
ekspresji znaczących zestawów genów, czyli ma zdol-
ność przeprogramowania funkcjonowania komórek 
nerwowych.
 Wyniki naszych wspólnych doświadczeń z zespo-
łem prof. Matthiesa szybko opisaliśmy i wysłaliśmy 
do publikacji w „Nature”  w lipcu 1988 roku. Nie-
stety, nadmierna ich oryginalność, a także z pewno-
ścią nasze (polski i NRD-owski) adresy nie spotkały 
się z życzliwym przyjęciem. Praca została odrzucona 
bez recenzji. Kłopoty z opublikowaniem tych wyni-
ków trwały jeszcze zresztą bardzo długo. Manuskrypt 
był kilkukrotnie odrzucany i wreszcie, kiedy podzie-
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liłem go na cztery, prostsze, a przez to zapewne bar-
dziej strawne dla redakcji czasopism części, nasze 
rezultaty wyszły drukiem. Szkoda, że ukazały się 
w znacznie mniej prestiżowych czasopismach nauko-
wych. Tymczasem pokazywałem te wyniki na mię-
dzynarodowych konferencjach i wykładach, co po-
zwoliło je jakoś upowszechnić.
 Dzisiaj nie mam wątpliwości, że ponad 20 lat 
temu pokazanie, że uczenie się zmienia czynność 
genów w mózgu miało charakter przełomowy, stając 
się podwaliną nowej dziedziny – neurobiologii mo-
lekularnej, rewolucjonizując nasze rozumienie zja-
wisk uczenia się i pamięci. Oczywiście, złożył się na 
to również wielki postęp metodyczny i technologicz-
ny dokonany przez tysiące badaczy na całym świecie. 
Rzecz jasna, jest mi trochę szkoda, że nasz udział 
w tworzeniu fundamentów tego postępu przeszedł 
bez zbyt dużego echa. Sądzę zresztą, że choć jest pod 
tym względem dzisiaj dużo  łatwiej, to dalej absolut-
nie najważniejszym problemem ambitnych i twór-
czych badaczy w naszym kraju jest olbrzymia trud-
ność, niemal niemożność, przebicia się z wybitnymi 
(jakże rzadkimi skądinąd) odkryciami do najlepszych 
czasopism, celem właściwego rozpowszechnienia 
tych dokonań. Niewątpliwie ogólnie niski poziom 
naszej nauki (vide wszelkie międzynarodowe rankin-
gi) nie ułatwia zadania. Oczywiście, nieliczni samo-
dzielni uczeni, tworząc małe wyspy współpracowni-
ków, mogą uzyskać odpowiednią renomę. Cieszę 
się zatem bardzo, że mogę dzisiaj uczestniczyć w 
tworzeniu zasad działania Narodowego Centrum 
Nauki, które jako pierwsza państwowa instytucja 
stawia przed sobą zadanie znaczącego wsparcia 
takich badaczy.
 Kolejnym naszym odkryciem było wykazanie, że 
w mózgu dorosłych zwierząt dochodzi do progra-
mowanej śmierci komórek nerwowych (pierwsza 
połowa lat dziewięćdziesiątych). Obserwacja ta była 
zaskakującą konsekwencją tej opisanej powyżej, 
albowiem wyniknęła z naszych poszukiwań czynni-
ków transkrypcyjnych pobudzanych przez aktyw-
ność neuronalną. Wykryliśmy bowiem, że stymulacja 
taka współwystępuje w czasie ze śmiercią neuronal-
ną, będącą rezultatem nadmiernego pobudzenia  
komórek nerwowych (tzw. ekscytotoksyczność). 

Wynik ten uzyskany we współpracy z zespołem prof. 
Ryszarda Przewłockiego z Instytutu Farmakologii 
PAN w Krakowie, a równolegle opisany przez zespół 
Yau Ben-Ari’ego z Paryża udało się nam już opubli-
kować dużo szybciej, tylko  z rocznym opóźnieniem, 
też po odrzuceniu przez czołowe czasopismo. Opi-
sujące to odkrycie dwie publikacje są dobrze cytowa-
ne (każda ponad 100 razy). Istota tych wyników 
łączy się z olbrzymim znaczeniem neurodegeneracji, 
potrzebą zrozumienia jej mechanizmów i przekona-
niem, iż ich poznanie otworzy drogę do opracowania 
terapii najbardziej dewastujących i społecznie kosz-
townych chorób. Wielką satysfakcją było dla mnie 
uhonorowanie naszych dokonań w badaniach nad 
pobudzeniem genów mózgu nagrodą Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej w roku 2000. 
 Najważniejsze z naszych prac z ostatniego dzie-
sięciolecia dotyczą roli proteazy macierzy zewnątrz-
komórkowej, MMP-9 i jej inhibitora, TIMP-1 
w plastyczności neuronalnej, uczeniu się i pamięci. 
Choć ranga tych wyników jest na razie (moim 
zdaniem) mniejsza niż tych wyżej opisanych (są 
one zresztą ich rozwinięciem, bo wychodzą z obser-
wacji, że c-Fos reguluje geny kodujące TIMP-1 oraz 
MMP-9), stosunkowo łatwo i skutecznie  udało nam 
się je przedstawić w dobrych (i solidnie już cytowa-
nych) publikacjach. Opis tych wyników podano 
w innym miejscu niniejszego wydawnictwa.  W sumie 
wyniki te przyczyniły się do przyznania mi Nagrody 
Prezesa Rady Ministrów w roku 2011 za dorobek 
naukowy.
 Sukcesy te są przede wszystkim konsekwencją 
zbudowania w Instytucie Nenckiego, począwszy od 
połowy lat osiemdziesiątych, całkowicie od podstaw 
nowego, dynamicznego zespołu badawczego, ukie-
runkowanego na zgłębianie zupełnie nowej, orygi-
nalnej problematyki, którą dzisiaj nazywa się neuro-
biologią molekularną.  Przewinęły się przez mój 
zespół setki młodych badaczy, ponad 30 uzyskało 
doktoraty, kilkoro uzyskało habilitacje i samodziel-
nie prowadzi własne grupy badawcze (co ciekawe, 
niemal wyłącznie w Polsce). Cała moja praca zawo-
dowa w obszarze neurobiologii była skupiona na 
Instytucie i na tym zespole. Sprawia mi to olbrzymią 
satysfakcję. 
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 Powyższe rozważania prowadzą do kilku wnio-
sków. Instytut Nenckiego stworzył mi (a na pewno 
i wielu innym) możliwości rozwoju trudno (jeśli 
w ogóle) dostępne gdzie indziej w Polsce. Co więcej, 

dał szansę prowadzenia badań oryginalnych, na 
najwyższym światowym poziomie. Nie da się zatem 
przecenić pozytywnego znaczenia placówek PAN. 
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Zofia Kielan-Jaworowska, członek rzeczywisty PAN             
MOJA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 Badanie trylobitów. Moja wczesna młodość 
przypadła na okres wojny. Podczas okupacji niemiec-
kiej wszystkie szkoły średnie i wyższe uczelnie na 
terenie Generalnego Gubernatorstwa były zamknię-
te i uczęszczałam  na tajne komplety 16. Państwowe-
go Gimnazjum w Warszawie, na Żoliborzu, gdzie 
w 1943 roku zdałam maturę. W roku akad. 1943/44 
studiowałam zoologię na tajnych kompletach 
Uniwersytetu Warszawskiego. Gdy po wyzwoleniu 
Warszawy przez wojska radzieckie w styczniu 1945 
roku wróciłam do Warszawy, skąd po Powstaniu 
byłam wywieziona (Kielan-Jaworowska, 2005), za-
stałam mieszkanie moich rodziców w znacznej części 
zbombardowane i nienadające się do zamieszkania. 
Poszłam więc do Muzeum Zoologicznego, gdzie 
podczas wojny odbywałam praktykę, tam zamiesz-
kałam i tam podjęłam pierwszą pracę. Mieszkając 
w Muzeum miałam nieograniczony dostęp do 
biblioteki, która ocalała podczas wojny i w której 
znalazłam liczne artykuły i książki dotyczące paleon-
tologii kręgowców. Zdecydowałam wówczas, że 
chciałabym specjalizować się w paleontologii i badać 
kręgowce kopalne (Dzik, 2003a). 
 Jesienią 1945 roku Uniwersytet Warszawski 
podjął działalność. Wówczas poznałam profesora 
Romana Kozłowskiego (1989-1977), paleontologa, 
który już wtedy cieszył się wielkim autorytetem 
naukowym (Kielan-Jaworowska w druku; Kielan-
Jaworowska & Urbanek 1978). Wkrótce zrezygno-
wałam z pracy w Muzeum Zoologicznym, nie mogąc 
połączyć stałej pracy ze studiami i zgłosiłam się do 
prof. Kozłowskiego z zapytaniem, czy przyjmie mnie 
na specjalizację z paleontologii, przy czym chciała-
bym badać kręgowce. Profesor wyjaśnił mi, że 
kręgowce kopalne w Polsce są rzadkie i zapropono-
wał, abym jako pracę magisterską (a później i dok-
torską) opracowała trylobity ze środkowego dewonu 
Gór Świętokrzyskich. Przez wiele sezonów spędza-
łam lato w Górach Świętokrzyskich, zbierając trylo-
bity z osadów dewońskich, a później ordowickich. 

Gdy kończyłam badać trylobity ordowickie, otrzy-
małam z Polskiej Akademii Nauk w 1956 roku sty-
pendium na wyjazd do Szwecji. Paleontologowie 
skandynawscy zaproponowali mi, abym rozszerzyła 
badania trylobitów ordowickich na kraje skandy-
nawskie. Po powrocie ze Skandynawii wyjechałam 
na krótki pobyt do Czechosłowacji, aby zapoznać się 
z trylobitami z masywu czeskiego. Łącznie trylobi-
tom poświęciłam dwie obszerne monografie (Kielan, 
1954, 1959) i szereg mniejszych prac, których nie 
cytuję tutaj. W pracy o ordowickich trylobitach 
(1959) wyróżniłam na podstawie kolekcji z Gór 
Świętokrzyskich kilka poziomów stratygraficznych, 
co zostało zaakceptowane w innych krajach. 
 Instytut Paleobiologii i chemiczne metody 
preparowanie skamieniałości. Paleontologia przez 
długi czas uważana była za naukę pomocniczą geolo-
gii. Profesor Roman Kozłowski już w latach trzydzie-
stych minionego stulecia wypowiadał pogląd, że 
paleontologia jest samodzielną nauką biologiczną. 
Możliwość realizacji programu biologicznego 
powstała jednak dopiero po utworzeniu Polskiej 
Akademii Nauk (PAN) w 1951 roku. Jedną z pierw-
szych placówek był utworzony w grudniu 1952, przy 
Wydziale Nauk Biologicznych, Zakład Paleozoologii 
PAN, który w roku 1990 został przekształcony 
w Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego. 
Zakładem kierował przez pierwszych osiem lat jego 
założyciel Roman Kozłowski. Jego też zasługą było 
stworzenie warszawskiej szkoły paleontologicznej, 
realizującej szeroko zakrojony program badań, 
inspirowanych problemami współczesnej biologii 
i geologii. Mimo, że od tego czasu podjęto szereg 
badań w dziedzinach nieuprawianych pod kierun-
kiem prof. Kozłowskiego, oraz że obecnie stosuje się 
metody za jego czasów nieznane, można obecny 
zespół Instytutu Paleobiologii i Uniwersytetu War-
szawskiego, uważać za szkołę prof. Kozłowskiego. 
 Gdy w roku 1960 prof. Kozłowski przeszedł na 
emeryturę, Adam Urbanek objął po nim (od 1961 r.) 
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Katedrę Paleontologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
a ja przejęłam kierownictwo Zakładu Paleozoologii 
PAN, którym kierowałam przez 22 lata. Obecnie 
Instytut Paleobiologii zatrudnia 43 osoby, w tym 
dwudziestu jeden pracowników naukowych i kształ-
ci 12 doktorantów. 
 W roku 2002 Polska Akademia Nauk obchodziła 
pięćdziesięciolecie swego istnienia i z tej okazji 
opublikowano trzytomowe dzieło 50-lecie PAN, 
w którym znajduje się artykuł prof. Andrzeja Gaź-
dzickiego poświęcony Instytutowi Paleobiologii. 
Więcej informacji o pięćdziesięcioletniej historii 
Instytutu dostarcza mój artykuł (Kielan-Jaworowska, 
2003; zobacz też Dzik, 2003a i 2010). 
 Instytut Paleobiologii (początkowo Zakład) od 
początku istnienia stosował chemiczne metody pre-
parowania skamieniałości. Przez wiele lat zbieraliśmy 
wapienne, ordowickie i sylurskie głazy narzutowe na 
Niżu Polski i trawiliśmy je w kwasach. Z otrzymane-
go osadu wybieraliśmy drobne skamieniałości, prze-
chowywane w glicerynie. Rozpuszczaliśmy też 
wapienie z wierceń prowadzonych przez Instytut 
Geologiczny i przedsiębiorstwa poszukujące ropy 
naftowej. Ponieważ metody chemicznego preparo-
wania skamieniałości były wówczas rzadko stosowa-
ne, Zakład stał się wkrótce znany na świecie, jako 
stosujący specjalistyczne metody preparowania. 
Często gościliśmy paleontologów z innych krajów 
odbywających u nas staże i uczących się naszych 
technik. 
 Aparaty szczękowe występują w gardzieli współ-
czesnych robaków morskich – wieloszczetów z nad-
rodziny Eunicea i składają się z kilkunastu oddziel-
nych elementów. W stanie kopalnym poszczególne 
szczęki (nazywane skolekodontami) zazwyczaj 
zachowują się w izolacji i opisywano je, zaliczając 
poszczególne elementy do odrębnych rodzajów 
i gatunków. System ten spowodował, że elementy 
o podobnej budowie, występujące w całkowicie róż-
nych typach aparatów, były zaliczane do tych samych 
rodzajów i gatunków. Powstała w ten sposób syste-
matyka skolekodontów w żadnej mierze nie od-
zwierciedlała ich pokrewieństw. Kompletne aparaty 
były wielką rzadkością. Okazało się jednak, że 
w ordowickich i sylurskich wapieniach przywleczo-

nych do Polski ze Skandynawii i z dna Bałtyku przez 
lodowiec, zachowują się kompletne aparaty, których 
nie można było wydobyć preparowaniem mecha-
nicznym. Profesor Kozłowski opublikował (1956) 
pracę, w której opisał kilka kompletnych aparatów, 
wydobytych z głazów narzutowych, rozpuszczonych 
w kwasach i namówił mnie, abym zajęła się tą grupą 
mikroskamieniałości. Przekazał mi resztę zgroma-
dzonej kolekcji wydobytej z głazów narzutowych 
i przystąpiłam do ich badania. Przez kilka lat zbiera-
łam ordowickie i sylurskie głazy narzutowe w odsło-
nięciach gliny lodowcowej głównie w okolicach 
Warszawy, rozpuszczałam je w kwasach i zebrałam 
kolekcję około 500 aparatów. Z zebranej kolekcji 
opisałam i zilustrowałam 63 gatunki aparatów 
i przedstawiłam ich filogenezę od ordowiku (ok. 480 
mln lat temu) do dziś, w monografii opublikowanej 
w 1966 roku. Monografia ta stanowiła przełom 
w badaniach skolekodontów, gdyż na jej podstawie 
zarzucono system nadawania odrębnych nazw 
rodzajowych i gatunkowych pojedynczym szczękom 
(nazywany parataksonomią) i rozpoczęto porówny-
wanie z aparatami wieloszczetów współczesnych 
i identyfikowanie ich jako części aparatów o znanej 
budowie.
 Polsko-Mongolskie Wyprawy Paleontologiczne 
i pobyty we Francji i w Norwegii. W roku 1961 
w Mongolskiej Republice Ludowej została utworzo-
na Akademia Nauk i w roku 1962 delegacja Prezy-
dium PAN wyjechała do Mongolii, aby podpisać 
z nową Akademią umowę o współpracy naukowej. 
Profesor Kozłowski brał udział w tej delegacji i prosił 
mnie o przygotowanie wstępnego programu Polsko-
Mongolskich Wypraw Paleontologicznych do Mon-
golii. Projekt mój został dobrze przyjęty przez władze 
obu Akademii i po powrocie delegacji do kraju 
otrzymałam od władz PAN polecenie zajęcia się 
organizacją wypraw i objęcia ich kierownictwa 
naukowego. W latach 1963-1971 Instytut zorgani-
zował osiem wypraw do Mongolii, które zebrały 
pokaźne kolekcje dinozaurów, innych gadów oraz 
ssaków trzeciorzędowych i, co najważniejsze, wcze-
snych ssaków z czasów panowania dinozaurów. 
Wyprawy te otworzyły nowe perspektywy przede 
mną i moimi kolegami, dostarczając do badań 
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unikatowe materiały kręgowców. W roku 1968, gdy 
zaczęliśmy opracowywać materiały z wypraw, zało-
żyłam w „Palaeontologia Polonica” serię „Results of 
the Polish-Mongolian Paleontological Expeditions”, 
w której pod moją redakcją publikowaliśmy wyniki 
wypraw. W latach 1968-1984 ukazało się 10 tomów 
serii, obejmujące 63 prace paleontologów polskich 
i mongolskich. Ponadto ważniejsze doniesienia pu-
blikowaliśmy w „Nature” i innych międzynarodo-
wych pismach [patrz Galeria zdjęć].
 Gdy rozpoczęły się Polsko-Mongolskie wyprawy 
do Mongolii, ssaki mezozoiczne były rzadkie, źle 
poznane i dlatego podczas wypraw specjalnie kon-
centrowaliśmy się na ich poszukiwaniu. W tym 
samym czasie paleontologowie amerykańscy rozwi-
nęli metodę przemywania sypkich osadów i suszenia  
otrzymanego osadu na sitach. Ssaki wydobyte tą me-
todą były jednak bardzo niekompletne: pojedyncze 
zęby lub ułamki szczęk z zębami. Na pustyni Gobi 
w Mongolii zachowały się natomiast kompletne 
czaszki, a niekiedy całe szkielety. Gdy w roku 1971 
zakończyliśmy Polsko-Mongolskie wyprawy, mieli-
śmy zgromadzoną kolekcję wczesnych ssaków 
(z późnej części okresu kredowego, sprzed około 70 
mln lat) z pustyni Gobi, liczącą 180 czaszek, często 
zachowanych ze szkieletem pozaczaszkowym. Była 
to wówczas największa kolekcja czaszek ssaków me-
zozoicznych na świecie. W kolekcji tej przeważali 
przedstawiciele wymarłej gałęzi ssaków roślinożer-
nych – wieloguzkowców (Multituberculata), wystę-
powały tam też nieco rzadsze ssaki właściwe, do 
których należą łożyskowce i torbacze. Zajęłam się 
opracowaniem tej kolekcji. Były to bardzo interesują-
ce badania, podczas których odkrywałam nowe 
struktury anatomii wczesnych ssaków, łącznie ze 
świetnie zachowanymi odlewami wewnętrznymi 
puszki mózgowej. Doniesienia o nowych odkryciach 
publikowałam w „Nature”. Między innymi odkryłam 
wiele nowych struktur w czaszce wieloguzkowców 
(Kielan-Jaworowska, 1970) oraz stwierdziłam, że 
w ich pasie miednicowym występują kości torbowe, 
znane poprzednio tylko u stekowców i torbaczy. Po-
nadto stwierdziłam, że prawe i lewe kości pasa mied-
nicowego wieloguzkowców są mocno zrośnięte na 
dole, tak że nie mogły rozsuwać się podczas porodu. 

Obliczyłam szerokość otworu, przez który jajo lub 
osesek mogły opuszczać pas miednicowy i stwierdzi-
łam, że u rodzaju Kryptobaatar (wielkości szczura) 
otwór ten mierzył 3,5 mm szerokości, to jest mniej 
niż średnica najmniejszych jaj kleidoicznych (zawie-
rających osłonki jajowe). Wyciągnęłam wniosek, że 
wieloguzkowce były żyworodne i przychodziły na 
świat na bardzo wczesnym poziomie rozwoju anato-
micznego (Kielan-Jaworowska, 1969, 1979).  
 Wspólnie z paleontologiem brytyjskim Percy 
M. Butlerem opublikowaliśmy pracę, w której wyka-
zaliśmy, że grupa mezozoicznych ssaków właściwych 
z Azji – deltateroidy, uznawana dotychczas za cen-
tralna linię rozwoju ssaków łożyskowych, w rzeczy-
wistości ma formułę zębową torbaczy i zaliczyliśmy 
je do Metatheria (Butler & Kielan-Jaworowska, 
1973). Pogląd nasz został  powszechnie przyjęty. 
 W roku 1981 mój mąż Zbigniew Jaworowski, 
wówczas profesor radiobiologii w Centralnym 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warsza-
wie, otrzymał z Centre d’Etudes Nucléaires w Fonte-
nay-aux-Roses pod Paryżem zaproszenie na roczny 
przyjazd, aby opracować historię skażeń ludności 
Francji ołowiem i innymi metalami. W Polsce był 
jeszcze stan wojenny i warunki prowadzenia badań 
naukowych były bardzo utrudnione. Zdecydowa-
łam, że wezmę roczny urlop z Zakładu i pojadę 
razem z nim. W Paryżu bywałam poprzednio kilka-
krotnie i wiedziałam, że kolega mój, prof. Armand 
de Ricqlès z Uniwersytetu Paris VII, zakupił niemiec-
ki mikrotom Junga, oryginalnie przeznaczony do 
skrawania metali, który wykorzystywał do uzyski-
wania skrawków kości kopalnych. Marzyłam, że uda 
mi się za pomocą tego mikrotomu pociąć na skrawki 
czaszkę wieloguzkowca i zrekonstruować jej budowę 
wewnętrzną, trudną do odtworzenia w inny sposób.
W połowie września 1982 roku wyjechaliśmy samo-
chodem do Francji. Pobyt tam przedłużył się do 
dwóch lat. Praca w Paryżu układała mi się znakomi-
cie. W Muzeum Historii Naturalnej dostałam pokój 
do pracy, w którym przed laty znany filozof i paleon-
tolog Pierre Teilhard de Chardin wykonał swoją 
pracę doktorską z paleontologii.
 Z Polski przywiozłam ze sobą znaczną część ko-
lekcji czaszek ssaków z kredy Mongolii i dwie z nich, 
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należące do wieloguzkowców, dobrze zachowane 
i niezdeformowane, wytypowałam do pocięcia na 
mikrotomie. Dr Cecile Poplin z Muzeum Historii 
Naturalnej znała technikę pracy na mikrotomie Jun-
ga, wymagającą zastosowania różnych specjalnych 
trików, więc zaproponowałam jej współautorstwo. 
Czaszki zatopiłam w żywicy epoksydowej i cięłam je 
w pracowni Armanda de Ricqlèsa na uniwersytecie, 
gdzie stał mikrotom. Gdy uruchomiałam mikrotom, 
zazwyczaj dwa pierwsze skrawki były uszkodzone. 
Starałam się więc nie wyłączać mikrotomu przez cały 
dzień i stojąc przy nim kroiłam czaszki po 10 godzin 
dziennie, przez pełne trzy miesiące.
 Z większej czaszki mierzącej 36 mm długości, 
otrzymałam 1370 poprzecznych skrawków. Dalsza 
„kuchenna” strona tej pracy zajęła mi kolejne dwa 
miesiące. Co piąty skrawek został sfotografowany 
w powiększeniu 16-krotnym. Na podstawie tych zdjęć 
wykonałam rysunki, które wycięłam i które stały się 
podstawą wykonania płytek z wosku, 2 mm grubości. 
Płytki te wraz z Cecile Poplin wycinałyśmy zgodnie 
z rysunkami i po sklejeniu otrzymałyśmy szesnasto-
krotnie powiększony model mózgu, nerwów i naczyń 
krwionośnych głowy [patrz Galeria zdjęć]. Do zinter-
pretowania struktur widocznych na skrawkach i na 
modelu, potrzebna mi była pomoc anatoma badają-
cego ssaki współczesne. Zwróciłam się do dr. Rober-
ta Presleya (Boba), kolegi z Zakładu Anatomii 
Uniwersytetu w Cardiff i zaproponowałam mu 
współautorstwo. Podczas mojego pobytu we Francji 
Bob trzykrotnie przyjeżdżał do Paryża i razem 
interpretowaliśmy uzyskany materiał. Tę trójautor-
ską monografię (Kielan-Jaworowska, Presley, and 
Poplin, 1986) poświęconą rekonstrukcji wewnętrz-
nej części czaszki, a zwłaszcza ukrwienia głowy 
i budowy mózgu wieloguzkowców złożyliśmy do 
druku przed moim wyjazdem z Paryża w „Philoso-
phical Transactions of the Royal Society of London”. 
Pracy tej nie mogłabym wykonać, gdyby nie ogrom-
na pomoc techniczna, jaką otrzymałam zarówno na 
Uniwersytecie, jak i w Muzeum w Paryżu. 
 W sierpniu 1985 roku Uniwersytet w Oslo 
opublikował w „Nature” ogłoszenie o konkursie na 
stanowisko profesora paleontologii. W roku 1985 
miało się już ku końcowi Polski Ludowej, ale nikt 

wówczas jeszcze nie przewidywał, że zmiany poli-
tyczne mogą nastąpić w ciągu najbliższych kilku lat. 
W nauce polskiej działo się źle, brakowało pieniędzy 
na aparaturę, literaturę naukową i na wyjazdy zagra-
niczne. Po krótkiej naradzie z mężem zdecydowali-
śmy, że zgłoszę moją kandydaturę. 
 Uniwersytet w Oslo powołał pięcioosobową 
Międzynarodową Komisję do oceny kandydatów, 
których zgłosiło się dziesięciu, z Norwegii, Szwecji, 
Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i z Polski. Komisja 
zakończyła pracę w grudniu 1986 roku i zawiado-
miono mnie, że wygrałam konkurs. Dyplom podpi-
sany przez króla Olafa V w dniu 5 grudnia 1986 
roku i przez Ministra Kultury i Nauki został mi prze-
słany w styczniu 1987 roku. Następnie otrzymałam 
list z norweskiego Ministerstwa Kultury i Nauki, że 
od 1 czerwca mam podjąć pracę na Uniwersytecie 
w Oslo. Gdy przyjechałam, zapisałam się na sześcio-
tygodniowy kurs języka norweskiego w International 
Summer School Uniwersytetu i do końca lipca spę-
dzałam prawie cały czas na nauce języka. Po skoń-
czonym kursie i zdanym egzaminie mogłam się jako 
tako porozumieć po norwesku.
 W Muzeum Paleontologicznym pracowało w roku 
1987 prócz mnie czworo etatowych pracowników 
naukowych. Natascha Heintz, adiunkt Muzeum od 
wielu lat prowadziła wykłady wstępnego kursu pale-
ontologii dla studentów geologii i paleontologii – 
i tak zostało, a mnie przypadły wykłady tak zwanej 
„zaawansowanej paleontologii” dla magistrantów 
paleontologii i geologii stratygraficznej. Do końca 
pobytu wykładałam w języku angielskim, natomiast 
na zajęciach praktycznych mówiłam po norwesku. 
Prowadziłam też prace magisterskie i doktorskie 
z paleontologii kręgowców, brałam udział w różnych 
egzaminach, komisjach itd. Zostałam też prezeską 
Norweskiego Towarzystwa Paleontologicznego i do 
końca pobytu w Norwegii prowadziłam seminaria 
paleontologiczne w Muzeum, na które często zapra-
szałam jako prelegentów kolegów z innych ośrodków 
i z zagranicy. Byłam też wielokrotnie zapraszana na 
wykłady na Uniwersytetach w Bergen i w Tromsø. 
W roku 1989 zostałam powołana na członka zagra-
nicznego Norweskiej Akademii Nauk, co rozszerzyło 
mój udział w życiu naukowym Norwegii.
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 Gdy przyjechałam do Oslo, wystawa paleontolo-
giczna w Muzeum była zaniedbana i wymagała 
całkowitej przebudowy. Opracowałam jej nowy sce-
nariusz i zabrałam się do przebudowania i unowo-
cześnienia wystawy. Gdy wracałam do Polski w 1995 
roku, nowa wystawa była ukończona z wyjątkiem 
części paleobotanicznej, którą skończono po moim 
wyjeździe.
 Już w pierwszym roku pobytu w Oslo wystąpi-
łam o grant do Norweskiej Fundacji Nauki i od 
1988 roku otrzymywałam z Fundacji środki na pro-
wadzenie badań. Najzdolniejszym ze studentów 
okazał się Jørn H. Hurum, który pragnął specjalizo-
wać się w paleontologii kręgowców. Zaproponowa-
łam mu, aby podjął się analizy osteologicznej 
przekrojów seryjnych czaszek wieloguzkowców 
z Mongolii, które pocięłam na mikrotomie w Paryżu. 
Przekroje te zawierają dużą ilość danych anatomicz-
nych, z których w monografii wykonanej w Paryżu, 
wykorzystaliśmy tylko część. Z grantu zakupiłam 
wysokiej klasy mikroskop, potrzebny Hurumowi 
do wykonania obserwacji przekrojów czaszek 
w świetle ultrafioletowym i wykorzystał on te prze-
kroje w pracy magisterskiej i doktorskiej (Hurum, 
1994, 1997). 
 Pierwszym tematem, jaki podjęłam po przyjeździe 
do Oslo, było opracowanie zbioru ssaków łożysko-
wych z wczesnej kredy Mongolii, zgromadzonych 
przez mongolskiego paleontologa Demberlyina 
Dashzevega (1937-2010), mojego wieloletniego 
przyjaciela. W kolekcji tej, zawierającej liczne żuchwy 
i szczęki górne ssaków łożyskowych z zębami, 
znajdowały się okazy najstarszych wówczas znanych 
ssaków łożyskowych. Materiały te sfotografowałam 
w mikroskopie elektronowym i wykonałam ich 
rysunki. Przed złożeniem pracy do druku zdecydo-
wałam, że muszę zapoznać się z materiałami z kredy 
byłego Związku Radzieckiego (głównie z Uzbekista-
nu), odkrytymi na początku lat osiemdziesiątych 
przez utalentowanego paleontologa rosyjskiego 
Lva Nessova (1947-1995) z Uniwersytetu w Peters-
burgu. W maju 1988 roku pojechałam na tydzień do 
Petersburga i po powrocie ukończyłam z Dashzeve-
giem pracę o wczesnokredowych łożyskowcach 
Mongolii, którą opublikowaliśmy w skandynawskim 

czasopiśmie „Scripta Zoolgica” (Kielan-Jaworowska 
& Dashzeveg, 1978).
 Współpraca z Lvem Nessovem okazała się bardzo 
owocna. Materiały ssaków mezozoicznych, które on 
zebrał razem ze swoimi studentami w trakcie kilku-
letnich prac terenowych, chociaż gorzej zachowane 
niż materiały z Mongolii, były bardzo cenne dla 
porównań. Lev Nessov z grupą studentów prowadził 
wyprawy paleontologiczne przez kilka lat na tere-
nach pustynnych Uzbekistanu, Kazachstanu, Tadży-
kistanu i Kirgizji, w warunkach trudnych do wyobra-
żenia. Zespół nie dysponował samochodem i cały 
sprzęt, żywność i wodę do picia, transportowano na 
plecach lub w wózkach pchanych przed sobą. 
 Lev kilkakrotnie przyjeżdżał do Norwegii na 
moje zaproszenie i opublikowaliśmy razem kilka 
prac. Najbardziej interesujące okazało się stwierdze-
nie, że gdy w osadach wczesnej i późnej kredy pusty-
ni Gobi jako jedyne ssaki roślinożerne występują 
wieloguzkowce, w Uzbekistanie wieloguzkowce są 
bardzo rzadkie, natomiast miejsce ich zajęły roślino-
żerne ssaki łożyskowe, które uznaliśmy (na podsta-
wie budowy zębów) za przedstawicieli najstarszych 
kopytnych. Do wspólnego opracowania tych mate-
riałów zaprosiliśmy paleontologa amerykańskiego 
prof. Davida Archibalda, specjalistę od wczesnych 
ssaków kopytnych. W roku 1998 (po tragicznej 
śmierci Lva Nessova w 1995 roku) opublikowaliśmy 
monografię tych ssaków (Nessov, Archibald & 
Kielan-Jaworowska, 1998).
 Większość czasu podczas pobytu w Oslo poświę-
ciłam na zbadanie szkieletu pozaczaszkowego 
wieloguzkowców, który był poprzednio tylko frag-
mentarycznie poznany. Materiały zebrane przez pol-
sko-mongolskie wyprawy obejmowały dość komplet-
ne szkielety w doskonałym stanie zachowania. Do 
opracowania tego materiału przystąpiłam jeszcze 
w Polsce w 1978 roku i wówczas zorientowałam się, 
że pracę tę powinnam wykonać we współpracy 
z zoologiem, znającym umięśnienie współczesnych 
drobnych ssaków. Z literatury znałam prace ormiań-
skiego zoologa prof. Petra P. Gambarjana, od wielu 
lat pracującego z Instytucie Zoologii Akademii Nauk 
w Petersburgu. Współpraca nasza rozpoczęła się 
w roku 1979, kiedy Gambarjan przyjechał po raz 
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pierwszy do Polski na zaproszenie Instytutu Paleobio-
logii. Stan wojenny, a następnie mój wyjazd na 2 lata 
do Francji przesunęły naszą współpracę o kilka lat. 
 Dopiero podczas pobytu w Norwegii mogłam 
powtórnie nawiązać współpracę z prof. Gambarja-
nem dzięki temu, że z Norweskiej Fundacji Nauki 
uzyskałam dla niego stypendia. Gambarjan przyjeż-
dżał do Norwegii pięciokrotnie. Gdy kończyliśmy 
pierwszą z naszych wspólnych monografii, latem 
1993 roku, ja pojechałam na miesiąc do Petersburga. 
Pierwsza wspólna praca (Kielan-Jaworowska & 
Gambaryan, 1994) opublikowana w 1994 w skan-
dynawskiej serii „Fossils and Strata” dotyczyła szkie-
letu pozaczaszkowego wraz z rekonstrukcją umię-
śnienia wieloguzkowców i sposobu ich poruszania 
się. Wykazaliśmy w niej, że rekonstrukcja kości stępu 
zaproponowana przez paleontologów amerykań-
skich Grangera i Simpsona w 1929 roku i akcepto-
wana powszechnie przez 65 lat jest fałszywa. W re-
konstrukcji tej kość piętowa, najważniejsza kość 
przenosząca nacisk z podudzia na stopę, była niejako 
„zawieszona w powietrzu”, nie granicząc od strony 
dystalnej (to jest od dolnego jej końca) z żadną 
kością. Jedyne połączenie w części dystalnej kość 
piętowa miała z kością sześcienną, przylegającą do 
niej skośnie od strony przyśrodkowej. Tak zbudowa-
ny stęp musiałby łatwo ulegać zwichnięciu. Drugą 
wspólną pracę wykonaną z P. P. Gambarjanem 
poświęciliśmy rekonstrukcji umięśnienia głowy 
i żuchwy (Gambaryan & Kielan-Jaworowska, 1995). 
Paleontologowie wcześniej udowodnili, że po-
wierzchnie starć na górnych i dolnych zębach wielo-
guzkowców wskazują, że żuchwa ich poruszała się 
wyłącznie w kierunku przodo-tylnym (tak jak 
u gryzoni). Gdy jednak u gryzoni cięcie pokarmu 
odbywa się przy ruchu żuchwy do przodu, u wielo-
guzkowców pokarm jest cięty, gdy żuchwa porusza 
się do tyłu, co jest jedynym przypadkiem wśród 
ssaków. Doskonale zachowane odciski mięśni 
żuchwy umożliwiły ich rekonstrukcje. Wykazaliśmy 
też, że w związku z ruchem żuchwy do tyłu podczas 
cięcia pokarmu, wszystkie mięśnie poruszające 
żuchwę przyczepiają się znacznie bliżej przodu szczę-
ki niż u wszystkich innych ssaków, co wpłynęło na 
zmianę proporcji czaszki.

 W kościach stępu wieloguzkowców stwierdziłam 
też występowanie dodatkowej kostki zwanej ostrogą. 
Podobna kość występuje w stawie skokowym ste-
kowców i u samców dziobaka związana jest z gruczo-
łem jadowym. U dziobaka ostroga składa się z dwóch 
części: kostnej i rogowej. U wieloguzkowców znaleź-
liśmy tylko część kostną. Przebadaliśmy (Hurum, 
Luo & Kielan-Jaworowska, 2006) wszystkie ssaki 
mezozoiczne z tego punktu widzenia i stwierdziliśmy, 
że ostrogi, prócz wieloguzkowców i stekowców, 
zachowały się wśród ssaków mezozoicznych u eutry-
konodontów, dokodontów i symmetrodontów, nato-
miast nie zostały dotychczas znalezione u najprymi-
tywniejszych ssaków (morgankodontów), u których 
staw skokowy w całości nie zachował się, i u najbar-
dziej zaawansowanych ssaków właściwych. Wysunę-
liśmy hipotezę, że ssaki mogły być pierwotnie jado-
wite i ostrogi występowały w grupach o kończynach 
rozstawionych na boki, a zanikły w linii prowadzącej 
do ssaków właściwych (torbaczy i łożyskowców), 
u których kończyny przesunęły się z położenia 
rozstawionego na boki do położenia pionowego, 
w którym prawa i lewa kończyna są ustawione rów-
nolegle do siebie.
 W roku 1975 ukazało się pierwsze compendium 

poświęcone ssakom mezozoicznym pod redakcją 
Jasona J. Lillegraven, moją i Williama A. Clemensa 
zatytułowane Mesozoic Mammals: The First Two-
thirds of Mammalian History, wydane przez Univer-
sity of California Press. Wobec bardzo szybko rozwi-
jającej się wiedzy o wczesnych ssakach, compendium 

to po dwudziestu kilku latach stało się nieaktualne 
i w roku 1989 zwróciłam się do profesora Richarda 
L. Cifelli z Uniwersytetu w Oklahomie  i doktora 
Zhe-Xi Luo, chińsko-amerykańskiego paleontologa 
z Muzeum Historii Naturalnej w Pittsburgu z propo-
zycją napisania nowego compendium o ssakach 
mezozoicznych. W roku 1999 podpisaliśmy umowę 
z Columbia University Press na nową książkę zatytu-
łowaną Mammals from the Time of Dinosaurs: 
Origins, Evolution, and Structure. Napisanie książki, 
liczącej 630 stron druku, zajęło nam pięć lat. Moi 
współautorzy przyjeżdżali, co najmniej raz na rok, 
do Polski i u mnie w domu w Konstancinie razem pra-
cowaliśmy nad książką, która ukazała się w 2004 roku  
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(patrz Galeria zdjęć). Za książkę tę otrzymałam 
w 2005 roku nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej.
 Zakończenie. Instytut Paleobiologii był tradycyj-
nie podzielony na pracownie, według opracowywa-
nych grup systematycznych. Gdy w 1951 roku prof. 
Kozłowski, tworzył Zakład Paleozoologii, postawił 
sobie za zadanie wykształcenie specjalistów od 
wszystkich grup zwierząt kopalnych występujących 
w Polsce, co jemu i jego następcom częściowo się 
udało. W konsekwencji, w Instytucie pracownicy 
naukowi pracują pojedynczo, niekiedy po dwie 
osoby, a prace zespołowe podejmowane są bardzo 
rzadko. Dopiero w 2012 roku dyrektor Instytutu 
prof. Jerzy Dzik zaproponował nowy podział na 
pracownie, zgodny z podejmowanymi zagadnienia-
mi, jednakże jest on  in statu nascendi i w niniejszym 
artykule odnoszę się do tradycyjnego podziału.
 W Instytucie Paleobiologii PAN pracuje bardzo 
wielu wybitnych naukowców, moich kolegów oraz 
byłych uczniów i współpracowników o dużym 
autorytecie międzynarodowym, o czym piszę w arty-
kule on line „Badania Paleontologiczne w Polsce”. 
W artykule tym wymieniłam tylko kilkunastu bada-
czy z Instytutu Paleobiologii PAN i opisałam ich 
działalność. Prócz nich w Instytucie pracuje wielu 
kompetentnych i znanych na świecie paleontologów, 
działalności których nie mogłam omówić ze względu 
na ograniczenie miejsca, za co ich przepraszam. 
 W ciągu sześćdziesięciu lat prac zgromadziliśmy 
bardzo cenne kolekcje i Instytut Paleobiologii jest 
często odwiedzany przez naukowców z zagranicy 
studiujących te zbiory. 
 Dwa pisma naukowe Instytutu („Palaentologia 
Polonica” i „Acta Palaeontologica Polonica”) znajdu-
ją się na tak zwanej liście filadelfijskiej (są cytowane 
w Science Citation Index) i mają charakter między-
narodowy.  
 Paleontologia zajmuje szczególne miejsce w na-
ukach biologicznych. Gdyby w warstwach skorupy 
ziemskiej nie zachowały się szczątki zwierząt i roślin 
z minionych epok geologicznych, świadczące o tym, 
że życie na Ziemi przed milionami lat wyglądało 
inaczej niż obecnie, teoria ewolucji pozostałaby do 
dziś tylko hipotezą. Wprawdzie dane z embriologii, 

biologii molekularnej, zoogeografii i innych nauk 
biologicznych przemawiają za istnieniem ewolucji, 
jednak dane z tych dyscyplin nie mają takiej mocy 
przekonywającej, jak fakty paleontologiczne. Rzad-
kość występowania form przejściowych między du-
żymi grupami, dyskutowana już przez Darwina, jest 
słabą stroną paleontologii. Jest ona jednak zrozu-
miała w świetle argumentów, że formy przejściowe 
nigdy nie były liczne, dopiero gdy utrwaliły się nowe 
cechy, powstałe grupy zaczęły się szybko różnicować, 
obejmując w posiadanie coraz to inne ekosystemy. 
Ponadto rozwój nowych metod poszukiwania 
i badania skamieniałości przyczynia się do tego, że 
znajdujemy coraz więcej form przejściowych. 
 W czerwcu 1993 roku, podczas rutynowej 
wizyty odsłonięć górnego triasu na Śląsku Opolskim, 
prof. Jerzy Dzik, wraz z uczniami, wydobyli 
w częściach dużą czaszkę gada roślinożernego 
– fitozaura. Dzik wykazał ogromną intuicję, rozpo-
znając znaczenie osadów, z których pochodziła 
czaszka. Poczynając od lata 2000 roku prof. Dzik 
i współpracujący z nim dr Tomasz Sulej, prowadzą 
w miejscowości Krasiejów koło Opola wykopaliska, 
na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę (patrz 
Galeria zdjęć). Do prac tych zatrudniają studentów 
wolontariuszy z wielu uniwersytetów i innych 
wyższych uczelni w całym kraju, a także z zagranicy. 
Jest to pierwsze polskie stanowisko wielkich mezo-
zoicznych czworonogów. Możliwość opracowania 
kolekcji (zwłaszcza kręgowców) zbieranych na 
Śląsku Opolskim otwiera przed paleontologami 
polskimi nowe perspektywy. 
 Pierwszym zadaniem paleontologii było i jest do 
tej pory pokazanie przebiegu ewolucji. Do otrzyma-
nia pełnego obrazu ewolucji całego świata żywego 
jest jeszcze daleko i przez wiele stuleci będzie 
to stanowić przyszłość badań paleontologicznych. 
Bardzo cenny jest też rozwój nowych metod, których 
kierunki trudno obecnie przewidzieć. W części 
załączonej on line „Badania Paleontologiczne 
w Polsce” omawiam np. prace dr. Jarosława Stolar-
skiego, który nawiązał współpracę z biologami mo-
lekularnymi, co w przyszłości może stanowić nową 
dziedzinę badań paleontologicznych. Jeśli paleonto-
logia będzie otwarta na nowe metody, których 
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obecnie nie możemy przewidzieć, w przyszłości 
może rozwinąć się w zupełnie nowych kierunkach. 

 Piśmiennictwo
–  http://www.paleo.pan.pl/pracownicy/kielan-jaworowska/zofia_kielan-jaworowska.html 
–  artykuł „Badania Paleontologiczne w Polsce”    
–  http://www.paleo.pan.pl/people/Kielan-Jaworowska/Publications/Badania_Paleontologiczne_w_Polsce. pdf, 
 w którym omawiam prace moich uczniów, współpracowników, oraz kolegów z innych ośrodków 
 paleontologicznych  Polsce oraz „Referencje cytowane” 
– (http://www.paleo.pan.pl/people/Kielan-Jaworowska/Publications/Referencje_cytowane.pdf),
 zacytowane w artykule „Moja Działalność Naukowa” i w artykule on line „Badania Paleontologiczne 
 w Polsce”.
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Jacek Oleksyn, członek korespondent PAN         
GLOBALNA KOORDYNACJA CECH ROŚLIN I JEJ WPŁYW NA PODSTAWOWE
PROCESY METABOLICZNE

 Fizjologiczne, morfologiczne i wzrostowe cechy 
roślin mają kluczowe znaczenie w określeniu zdol-
ności poszczególnych gatunków do konkurowania 
o zasoby, takie jak światło, woda i biogeny, decydu-
jące o tym, gdzie i w jakim tempie będą one wzrastać. 
W ostatecznym rozrachunku, to właśnie owe cechy 
przesądzają o tym, jak rośliny oddziałują na funda-
mentalne właściwości ekosystemów, takie jak obieg 
pierwiastków, wykorzystanie zasobów wodnych 
i pochłanianie CO2.
Nietypowy początek
 Wiosną 1996 roku okradziono moje laborato-
rium w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. 
Zostaliśmy pozbawieni komputerów, dysków archi-
walnych i podstawowej aparatury naukowej. Utrata 
zaplecza aparaturowego, połączona z koniecznością 
przerwania szeregu wieloletnich obserwacji i do-
świadczeń, zmusiła mnie do czasowej zmiany profilu 
badawczego.
 Postanowiłem zająć się w tym okresie przygoto-
waniem bazy danych umożliwiającej dokonanie glo-
balnej metaanalizy (literature-baseddiscovery) zmien-
ności pierwiastków i innych cech roślin naczyniowych. 
Celem tych prac była próba wypełnienia oczywistej 
luki w stanie wiedzy na temat regionalnych i global-
nych zależności między chemizmem i kluczowymi 
cechami fizjologicznymi, morfologicznymi i wzro-
stowymi roślin. 
 Rozpoczęte w tak nietypowych okolicznościach 
prace są kontynuowane do dzisiaj. W chwili obecnej 
w naszej bazie danych znajduje się blisko 28 000 
obserwacji wykonanych na >10600 gatunkach 
roślin (ca 4% wszystkich roślin naczyniowych na 
świecie). Dodatkowo w ostatnich latach uzupełnio-
no je o dane pochodzące z powołanej przez nas 
do życia nieformalnej sieci grupującej 33 badaczy 
z 15 krajów i 175 powierzchni doświadczalnych –
znanej jako Global Plant Trait Network (GlopNet). 

Znaczne sukcesy analiz wykonanych na tym mate-
riale (publikacje m.in. w „Nature”, „PNAS”, „Ecolo-
gy Letters”, „Global Change Biology”), spowodo-
wały, że w 2010 roku Towarzystwo Maxa Plancka 
zdecydowało się na stworzenie i finansowanie 
w Niemczech specjalnej grupy techniczno-badawczej, 
której zostały przekazane nasze (i innych badaczy na 
świecie) bazy danych w celu udostępniania ich do 
dalszych prac badawczych. Jesteśmy przekonani, 
że upowszechnienie dokumentacji o cechach roślin 
w postaci jednolitej globalnej bazy danych stwarza 
szanse na dokonanie dalszych przełomowych odkryć 
w ekologii i dziedzinach pokrewnych. Na obecnym 
etapie współpracuje ze sobą blisko 200 badaczy 
z przeszło 100 instytucji w różnych krajach a nowo 
opracowana baza danych zawiera już ponad 3 milio-
ny obserwacji dla 69000 gatunków roślin na świecie. 
Ta oddolna inicjatywa zainteresowanych postępem 
w tej dziedzinie badaczy, może przyczynić się do 
usunięcia jednej z ważniejszych przeszkód stojących 
na drodze do modelowania skutków zmian klimatu 
na ekosystemy w skali globalnej.
Globalne zmiany zawartości biogenów w roślinach
 Azot (N) i fosfor (P) należą do najbardziej limitu-
jących roślinność lądową pierwiastków. Jednakże 
niewiele było dotychczas wiadomo na temat global-
nych prawidłowości określających zmienności N i P 
w roślinach. Działo się tak pomimo tego, że znajo-
mość tego rodzaju zmienności ma szczególne zna-
czenie w rozpoznaniu szerokiej gamy zagadnień, 
poczynając od ekologicznej stechiometrii a na mode-
lowaniu globalnych cykli obiegu pierwiastków 
i makroekologii kończąc.
 W związku ze szczególną funkcją pełnioną przez 
N i P w liściach (udział N w białkach istotnych dla 
aktywności enzymatycznej i P w ich syntezie) można 
było oczekiwać, że zmieniająca się wraz z szerokością 
geograficzną temperatura będzie miała wpływ na 
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zawartość N i P w liściach. Jednakże ze względu na 
brak odpowiednich danych tego rodzaju porówna-
nia nie były wcześniej podejmowane.
 W badaniach wykorzystaliśmy dane z 5087 
obserwacji opisujących zawartość N i P u 1280 
gatunków roślin naczyniowych, należących do 704 
rodzajów, opisanych na 452 powierzchniach roz-
mieszczonych na sześciu kontynentach. 
 Wykazaliśmy, że zawartość N i P w liściach 
spada, a stosunek N:P wzrasta w kierunku równika. 
Powyższe trendy były bardzo podobne zarówno dla 
roślin nagozalążkowych (drzewa iglaste), okrytoza-
lążkowych (trawy, rośliny zielne, drzewa i krzewy), 
jak i dla zróżnicowanych grup taksonomicznych. 
Okazało się, że czynniki klimatyczne, takie jak śred-
nia roczna temperatura powietrza, są istotnie skore-
lowane z zawartością w liściach P, N:P oraz w mniej-
szym stopniu z N. 
 Nasze wyniki wykazały, że obserwowany w mia-
rę przesuwania się od obszarów tropikalnych w kie-
runku chłodniejszych szerokości geograficznych 
wzrost zawartości N i P związany jest z fizjologiczną 
stechiometrią i najprawdopodobniej geograficznym 
gradientem wieku substratu glebowego. Generalnie 
wzrost stosunku N:P, obserwowany w miarę przesu-
wania się w kierunku równika, związany jest z niską 
zawartością fosforu w starych glebach tropikalnych, 
a spadek N:P w wyższych szerokościach geograficz-
nych wynika z tego, że azot jest pierwiastkiem defi-
cytowym w młodszych glebach strefy umiarkowanej 
i borealnej. 
 Opisane przez nas globalne trendy zmienności 
N i P mają istotne znaczenie dla zrozumienia podsta-
wowych czynników wpływających na biogeograficz-
ne zróżnicowanie zawartości tych pierwiastków 
w roślinach. Odkrycie opisanych zależności stwarza 
też nadzieję na lepszą parametryzację modeli opisu-
jących funkcjonowanie ekosystemów w skali regio-
nalnej i globalnej.
Globalne zależności między cechami liści (zawarto-
ścią N i P, strukturą, długością życia oraz wymianą 
CO2)
 Istotnym elementem umożliwiającym poznanie 
czynników kształtujących ewolucję roślin lądowych 
w skali globalnej jest zrozumienie i wiarygodna 

ocena zależności między kluczowymi cechami fizjo-
logicznymi i morfologicznymi liści. Wykorzystując 
w tym celu wspomniane na wstępie bazy danych, 
dokonaliśmy analizy informacji o cechach morfolo-
gicznych i fizjologicznych przeszło 2500 gatunków 
roślin (ca 1% wszystkich roślin naczyniowych na 
świecie) pochodzących z 175 powierzchni badaw-
czych. Wykazaliśmy, że możliwe jest stosunkowo 
dokładne przewidywanie globalnych trendów zmian 
sześciu kluczowych cech liści, takich jak: zawartość 
N i P, LMA (stosunek masy liści do jej powierzchni), 
długość życia oraz natężenie fotosyntezy i oddychania. 
Uzyskane wyniki dostarczyły wiarygodnych dowo-
dów na istnienie ścisłych, bezpośrednich i pośrednich 
związków między podstawowymi cechami liści. 
Wykazana została na przykład fundamentalna zależ-
ność między zawartością N, strukturą liści i natęże-
niem wymiany CO2. 
 Okazało się, że w zrozumieniu wzajemnych 
zależności i czynników ewolucyjnych kształtujących 
kluczowe cechy roślin niezwykle przydatną stała się 
zastosowana przez nas teoria ekonomicznych analo-
gii. Budowę liści, drewna czy korzeni można bowiem 
rozpatrywać jako inwestycję o określonych kosztach, 
z której zysk może być mierzony w postaci wytwo-
rzonych produktów fotosyntezy. O ile wszystkie 
rośliny muszą generować zysk, utrzymując pozytyw-
ny bilans wymiany CO2 by utrzymać się przy życiu, 
o tyle „strategie biznesowe“ zastosowane do uzyska-
nia tego celu są bardzo różne. Wykazaliśmy, że na 
jednym końcu spektrum zmienności są takie rośliny, 
które w wyniku ewolucyjnych adaptacji przystoso-
wały się do „szybkiego zysku“ uzyskiwanego dzięki 
dużemu natężeniu wymiany CO2 (fotosyntezy i od-
dychania) oraz krótkiego czasu życia liści. Na drugim 
końcu są gatunki roślin o „powolnym zysku“, które 
wytwarzają liście o niskiej zawartości N i P, charakte-
ryzują się niskim natężeniem wymiany CO2 oraz 
długim okresem życia. Między przedstawicielami 
tych dwóch strategii znalazła swoje miejsce cała resz-
ta roślin lądowych na świecie.
 Istotnym wynikiem naszej pracy było wykazanie, 
że owo spektrum zmienności jest ciągłe, a nie 
podzielone na wyraźnie różniące się kategorie, r
eprezentowane przez rośliny o różnych formach 
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wzrostowych czy gatunki ściśle związane z określo-
nymi warunkami siedliskowymi. Dużą zaletą linio-
wej zmienności jest brak istotnych ograniczeń przy 
wykorzystaniu stwierdzonych zależności do modelo-
wania przepływu pierwiastków, produktywności 
ekosystemów czy też parametryzacji kolejnych gene-
racji modeli ekologicznych. Walorem nie bez znacze-
nia było też wykazanie olbrzymich możliwości, jakie 
stwarza w ekologii konsolidacja baz danych i oparta 
na wspólnocie zainteresowań międzynarodowa 
współpraca.
Uniwersalny charakter zależności między zawarto-
ścią azotu i oddychaniem roślin
 Istnienie ścisłej zależności miedzy natężeniem 
procesów metabolicznych i rozmiarami ciała u zwie-
rząt uważane jest za jedno z fundamentalnych praw 
biologicznych. W ostatnich latach pojawiły się 
teorie, w myśl których istnieją wspólne czynniki 
odpowiedzialne za ww. zależność u roślin i zwie-
rząt, z identycznymi opisującymi ją równaniami 
(Y = Y0M0.75, gdzie Y jest natężeniem procesów me-
tabolicznych, Y0 – stała normalizacyjna, M – masą 
organizmu).
 Na podstawie najszerszego jak dotąd materiału 
eksperymentalnego, obejmującego 4 doświadczenia 
z 43 gatunkami roślin, hodowanymi zarówno w wa-
runkach laboratoryjnych, jak i pochodzącymi z natu-
ralnych siedlisk, udowodniliśmy, że oddychanie 
całych roślin i ich organów zmienia się izometrycz-
nie wraz z ich masą (wykładnik potęgi = 1), a nie 
według przedstawionego powyżej wzoru. Ponadto 
zależność ta występuje jedynie na poziomie indywi-
dualnych doświadczeń przy braku wspólnej zależno-
ści łączącej wyniki uzyskane w różnych warunkach. 

Wyniki te wskazują na to, że rośliny i zwierzęta 
charakteryzują się różnymi mechanizmami odpowie-
dzialnymi za relacje między masą organizmu i jego 
metabolizmem.
 Jednocześnie nasze doświadczenia wykazały 
istnienie uniwersalnej izometrycznej zależności mię-
dzy zawartością azotu w całych roślinach i natęże-
niem procesów oddechowych. Sugeruje to, iż 
metabolizm oddechowy roślin jest w sposób funda-
mentalny związany z procesami biochemicznymi 
(zawartością azotu), a nie, jak to wcześniej sugero-
wano, z rozmiarami organizmu i jego systemem 
naczyniowym. 
 W związku z tym, że na zależność między proce-
sami oddechowymi i zawartością azotu w roślinach 
nie mają wpływu warunki wzrostu (natężenie oświe-
tlenia, dostępność N, temperatura, stężenie atmo-
sferycznego CO2) i rodzaj roślin, powstają realne 
możliwości szerokiego wykorzystania powyższych 
zależności do poprawy modeli opisujących obieg 
węgla w ekosystemach.
 Reasumując, uzyskane przez nas w ostatnich 
latach wyniki pozwoliły na opisanie szeregu istot-
nych i wcześniej nieznanych biogeograficznych 
zależności między podstawowymi cechami roślin. 
W związku z ich uniwersalnym charakterem i klu-
czowym znaczeniem biologicznym stają się one 
przydatnym narzędziem zarówno w modelowaniu 
procesów makroekologicznych, jak i w zrozumieniu 
ewolucji czynników kształtujących procesy fizjolo-
giczne u roślin. Badania te stały się możliwe dzięki 
koncentracji wysiłków wielu międzynarodowych 
zespołów badawczych. 
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Marek Świtoński, członek korespondent PAN         
WYKORZYSTAĆ SZANSE 

 Ogromny wpływ na wyniki działalności, a w tym 
osiągane sukcesy ma umiejętność identyfikowania 
i właściwego wykorzystania szans służących efek-
tywnemu rozwojowi. W przypadku działalności ba-
dawczej do istotnych okoliczności, obok predyspo-
zycji intelektualnych i pracowitości,  sprzyjających 
postępowi naukowemu zalicza się m.in. pracę 
w kreatywnych zespołach naukowych, uczestnictwo 
w inspirujących projektach badawczych, odbywanie 
staży naukowych (głównie zagranicznych staży 
podoktorskich), czy pozyskiwanie do współpracy 
utalentowanych młodych adeptów nauki. Ważne 
jest, żeby szans poszukiwać możliwie wcześnie, naj-
lepiej już podczas studiów i nie rezygnować z poszu-
kiwań nawet po osiągnięciu sukcesów. Po latach bez 
trudu potrafimy wskazać, które szanse przeoczyli-
śmy, a które wykorzystaliśmy z pożytkiem. 
 W latach sześćdziesiątych – siedemdziesiątych 
XX wieku cytogenetyka zwierząt domowych dopie-
ro raczkowała, a jej rozwój odbywał się w cieniu 
pierwszych osiągnięć cytogenetyki człowieka z koń-
ca lat pięćdziesiątych, polegających m.in. na identy-
fikacji nieprawidłowości chromosomowych odpo-
wiedzialnych za zespoły chorobowe Downa, Turnera 
czy Klienefeltera. Impuls do rozwoju tego obszaru 
badań genetycznych zwierząt domowych pochodził 
z badań wykonanych w latach sześćdziesiątych przez 
Ingemara Gustavssona z Królewskiej Szkoły Wetery-
naryjnej w Sztokholmie (obecnie Szwedzki Uniwer-
sytet Nauk Rolniczych w Uppsali). Okazało się, 
że w szwedzkiej rasie bydła szeroko jest rozprzestrze-
niona nieprawidłowość chromosomowa – transloka-
cja Robertsona (fuzja centryczna), która w niewiel-
kim stopniu obniżała płodność jej nosicieli.  Ponieważ 
mutacja ta jest dziedziczna, a w hodowli bydła na 
szeroką skalę stosowana jest inseminacja, dlatego 
odkrycie to zyskało spory oddźwięk w środowisku 
genetyków i hodowców zwierząt domowych. Warto 
zauważyć, że kariera naukowa profesora Gustav-
ssona rozpoczęła się znaczącym epizodem, który 

prawdopodobnie wywołał zainteresowanie się cyto-
genetyką. Otóż pod koniec lat pięćdziesiątych XX 
wieku miał okazję poznawać tajniki cytogenetyki 
człowieka w laboratorium prof. Alberta Levana 
z Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Zasłynął on m.in. 
tym, że wraz z Joe Hin Tijo wykazał w 1956 roku, 
iż diploidalna liczba chromosomów człowieka 
wynosi 46.  
 Późną jesienią 1979 roku, po dwóch latach 
pracy na stanowisku asystenta w Zakładzie Genetyki 
i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej 
w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), 
otrzymałem niespodziewany list od prof. Ingemara 
Gustavssona. Zachęcał mnie do wzięcia udziału 
w organizowanej przez niego 4. Europejskiej Konfe-
rencji Cytogenetyki Zwierząt Domowych, która 
miała się odbyć w czerwcu 1980 roku. W tamtym 
czasie jedyną dostępną dla mnie możliwością wyjaz-
du było skorzystanie z „wyjazdu popieranego”, tzn.  
macierzysta uczelnia umożliwiała zainteresowanemu 
zakup z własnych środków dewiz w banku na opła-
cenie wpisowego, zakwaterowania, kosztów podróży 
oraz diet. Uznałem, że jest to wyjątkowa szansa
– pojechałem, a raczej popłynąłem promem,  wyda-
jąc na tę eskapadę sporą część rocznych dochodów. 
Oczywiście wyjazd ten oraz następne nie byłyby 
możliwe bez pełnego poparcia moich przełożonych 
– najpierw prof. Jerzego Gedymina, a później 
prof. Czesława Janickiego, którzy zawsze dawali mi 
pełną wolność wyboru kierunków badań. Podczas 
konferencji zaprezentowałem moje wstępne wyniki 
badań dotyczące szeroko rozprzestrzenionej translo-
kacji Robertsona w fermowych populacjach lisów 
polarnych. Prezentacja ta, a szczególnie jakość 
dokumentacji mikrofotograficznej zwróciła uwagę 
innego znanego cytogenetyka – prof. Geralda 
Stranzingera ze Szwajcarskiego Federalnego Instytu-
tu Technologicznego (ETH) w Zurychu. Był bardzo 
zdziwiony, że pokazywane przeze mnie zdjęcia 
chromosomów uzyskałem przy wykorzystaniu 
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wykonanych domowym sposobem substancji stymu-
lujących i blokujących podziały jądra komórkowego. 
Efektem spotkania była kolejna szansa – zaproszenie 
do odbycia stażu podoktorskiego w Zurychu, nie-
zwłocznie po uzyskaniu stopnia doktora. Staż rozpo-
czął się wiosną 1982 roku, z kilkumiesięcznym 
opóźnieniem spowodowanym  wprowadzeniem 
w Polsce stanu wojennego. Pobyt w Zurychu, obok 
ciekawych badań polimorfizmu chromosomowego 
u świń, zaowocował nawiązaniem nowych kontak-
tów naukowych.  
 Szczególnie istotny pod względem naukowym 
okazał się jednak kilkumiesięczny staż (na roczny 
pobyt nie wyraziło zgody ówczesne Ministerstwo 
Edukacji Narodowej) w laboratorium prof. I. Gusta-
vssona. Tuż po przybyciu do Uppsali  (wiosna 1985 
roku) okazało się, że w sąsiednim, renomowanym 
Uniwersytecie w Uppsali organizowany jest kurs 
nowych technik cytogenetycznych, a jego organiza-
torem był prof. Karla Fredga, znany badacz nietypo-
wych systemów chromosomów płci gryzoni. Okazja 
była wyjątkowa, a profesor Gustavsson umożliwił 
mi wpisanie się na listę uczestników. Udział w kursie 
okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. 
Jednym z wykładowców był prof. Jacob Wahrman 
z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, który 
zaprezentował technikę badania kompleksów synap-
tonemalnych w mikroskopie elektronowym. Kom-
pleksy te odpowiedzialne są za koniugację chromo-
somów podczas pachytenu profazy i mejozy. 
Technika ta zdominowała na kilka lat moje badania. 
W zespole prof. Gustavssona przeprowadziliśmy 
analizę kompleksów synaptonemalnych u nosicieli 
różnych mutacji chromosomowych. Badania te, 
jedne z pierwszych u zwierząt domowych,  opubli-
kowaliśmy w cyklu kilku prac zamieszczonych 
w renomowanych czasopismach genetycznych, które 
do tej pory zaliczam do szczególnie wartościowych 
w moim dorobku. Tematyka badania chromosomów 
mejotycznych była w tamtym okresie  dość nowator-
ska i dlatego zostałem zaproszony do wprowadzenia 
techniki analizy kompleksów synaptonemalnych 
w zespołach prof. Geralda Stranzingera w ETH 
Zurych oraz prof. Paravathi Basrur w Uniwerystecie 
w Guleph, Kanada. Również ta współpraca została 

zwieńczona wspólnymi publikacjami. W czerwcu 
1988 roku sfinalizowałem przewód habilitacyjny. na 
podstawie pracy na temat chromosomów B lisa po-
spolitego. Do tej pory żałuję, że zdecydowałem się 
na jej opublikowanie w postaci monografii, wydanej 
przez uczelniane wydawnictwo. Cóż, nie każda 
decyzja była trafna.
 Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku roz-
poczęła się era genomiki, a w tym mapowania geno-
mów zwierząt domowych. Dzięki trwającej od wielu 
lat współpracy z prof. Stranzingerem  wyjechałem na 
krótki staż do Zurychu, gdzie miałem okazję zapo-
znać się z tą nową dla mnie tematyką. Efektem poby-
tu był sfinansowany przez Szwajcarski Fundusz 
Nauki wspólny grant badawczy na uruchomienie 
w macierzystej katedrze badań nad mapowaniem 
cytogenetycznym genomów zwierząt domowych. 
Nowy mikroskop fluorescencyjny zakupiony ze 
środków szwajcarskich służy nam do tej pory. 
Włączenie się w budowanie map genomowych wy-
dawało się wówczas koniecznością. Z drugiej strony 
żal było porzucić badania chromosomów mejotycz-
nych.  Na rozterki te nałożyły się niepodziewanie 
obowiązki organizacyjne. W 1989 roku zostałem 
kierownikiem katedry, a rok później, na fali entuzja-
zmu wywołanego zmianami ustrojowymi, wybrano 
36-latka na prorektora ds. współpracy międzynaro-
dowej i rozwoju kadr naukowych. Zupełnie nie-
planowane obowiązki organizacyjne w oczywisty 
sposób przyhamowały aktywność badawczą. Na 
szczęście w tamtym czasie rozpocząłem już budowa-
nie zespołu badawczego. Dzięki temu udało się roz-
winąć badania cytogenetyczne gamet i zarodków 
ssaków (głównie bydła i świni), ale mapowanie cyto-
genetyczne musiało trochę poczekać. 
 W 1993 roku podjęto inicjatywę utworzenia 
międzynarodowego konsorcjum, którego celem było 
zbudowanie markerowej mapy genomu psa. Do 
udziału w tym przedsięwzięciu zaprosił mnie m.in. 
dr Gaudenz Dolf z Uniwersytetu w Bernie, 
z którym współpracowałem podczas stażu podok-
torskiego w Zurychu. Na pierwszym spotkaniu kon-
sorcjum, które odbyło się w czerwcu 1993 roku 
w Oslo, przypadła mi funkcja koordynatora badań 
z zakresu cytogenetycznego mapowania genomu psa. 
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Pierwszym efektem pracy było opublikowanie czę-
ściowego wzorca kariotypu psa (rok 1996), a w ślad 
za tym publikowane były raporty o lokalizacji mar-
kerów genetycznych i genów w chromosomach tego 
gatunku.  Szybkiemu postępowi sprzyjał ponowny 
wyjazd do ETH w Zurychu (rok 1997). Tym razem 
był to półroczny pobyt w charakterze profesora 
wizytującego. Wyjazd ten traktowałem jako powrót 
do działalności badawczej po zakończonym 6-letnim 
okresie „prorektorowania”. W tym czasie rozrastał 
się zespół badawczy, a w mapowanie genomu psa 
aktywnie włączyli się doktoranci.  Na początku XXI 
wieku mapowaniem cytogenetycznym objęliśmy trzy 
inne gatunki z rodziny psowatych: lisa pospolitego, 
lisa polarnego i jenota chińskiego, które są  utrzymy-
wane na fermach hodowlanych. Nieco później pod-
jęliśmy wątek mapowania genów zaangażowanych 
w gospodarkę lipidową świń. 
 Przełom XX i XXI wieku upłynął w atmosferze 
rosnącego zainteresowania poznawaniem sekwencji 
całych genomów oraz poszukiwaniem polimorfi-
zmów DNA, które mogą być związane ze zmienno-
ścią różnych cech. Biorąc udział w mapowaniu cyto-
genetycznym genomów miałem świadomość, że 
konieczne jest wykonanie kolejnego kroku, czyli 
podjęcie badań polimorfizmu DNA. Pierwsze wyniki 
powstały na przełomie wieków,  przy znaczącym 
udziale kolejnych doktorantów, a dominującym 
obiektem badań w pierwszej dekadzie XXI wieku 
była świnia domowa, a konkretniej – geny kodujące 
białka, których funkcja związana jest z odkładaniem 
tkanki tłuszczowej. Badania te miały dodatkowy 
aspekt związany z zyskującym coraz większe zainte-
resowanie problem otyłości ludzi, gdyż świnia 
domowa uznawana jest za cenny gatunek modelowy 
dla niektórych chorób człowieka, takich jak np. 
cukrzyca typu 2, zespół metaboliczny czy otyłość.

 W pierwszej dekadzie XXI wieku poznano 
sekwencje genomów głównych gatunków zwierząt 
domowych (m.in. bydła, konia, świni, psa, kota, 
kury ), co stało się silnym impulsem do  podjęcia 
badań w kolejnym obszarze. Naturalnym wyborem 
stało się zwrócenie zainteresowań w kierunku anali-
zy ekspresji genów (głównie poziomu transkrypcji), 
których polimorfizm wcześniej badano w kontekście 
związku z otyłością. Najnowszy kierunek badań 
związany jest z dynamicznie rozwijającą się epigeno-
miką. Rozpoczęliśmy badania tzw. architektury jądra 
interfazowego komórek tłuszczowych (adipocytów) 
oraz zjawiska interferencji RNA w odniesieniu do 
genów związanych funkcjonalnie z metabolizmem 
lipidów, a wkrótce rozpoczniemy badania metylacji 
tych genów. Na badaniach epigenetycznych zamie-
rzamy się skoncentrować w najbliższych latach. Nie 
zapominam jednak o klasycznej diagnostyce cytoge-
netycznej zwierząt niepłodnych lub z obniżoną płod-
nością. Prowadzimy takie analizy od wielu lat, a ich 
efektem jest wiele cennych publikacji. Z pewnością 
ten aplikacyjny, ważny dla hodowli zwierząt obszar 
badań będzie kontynuowany.
 Spoglądając wstecz, mam świadomość tego, że 
najważniejszymi, wykorzystanymi szansami była 
współpraca w początkowym okresie z wybitnymi 
europejskimi cytogenetykami zwierząt, a następnie 
rozwijanie badań z licznym gronem młodych, ambit-
nych i kreatywnych adeptów nauki. Do tej pory 
wypromowałem 22 doktorów, spośród których 
większość odbyła długoterminowe, zagraniczne 
staże podoktorskie i obecnie pracują w instytucjach 
naukowych w kraju (w tym w naszej Katedrze) 
i za granicą. Wielu z nich ma już własne zespoły 
badawcze, a inni są w trakcie ich budowania. 
Z satysfakcją czytam ich publikacje w renomowa-
nych czasopismach naukowych. 
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Ryszard Horodecki, członek korespondent PAN         
W LABIRYNCIE KWANTOWYCH KORELACJI 

 Fenomen kwantowych korelacji zogniskował 
wysiłek wielu ośrodków naukowych zarówno po 
stronie teorii, jak i eksperymentu. Historia jego sięga 
korzeniami  odkrycia  kwantowego obrazu Natury, 
które wstrząsnęło podstawami nauk przyrodniczych.
Na początku ubiegłego wieku „harmonia sfer” de-
terministycznego opisu świata rozbiła się o zjawisko 
promieniowania ciała doskonale czarnego, z którym 
stykali się nasi przodkowie przy wypieku chleba, 
kiedy po kolorze ścianek pieca, bez termometru sza-
cowali temperaturę. Aby być w zgodzie z ekspery-
mentem, Max Planck (1900) musiał założyć, że 
atomy mogą wysyłać i pochłaniać promieniowanie 
tylko w ściśle określonych porcjach energetycznych 
– kwantach energii, które Albert Einstein potem 
utożsamił z fotonami – kwantami światła. Dopiero 
pod koniec XX wieku dzięki niebywałemu rozwojo-
wi kwantowych technologii udało się wytworzyć 
źródła pojedynczych fotonów, a także rejestrujące je 
detektory. Te osobliwe nośniki informacji nie tylko 
poruszają się z prędkością światła, ale także wykonu-
ją drgania w dowolnych kierunkach w płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku ruchu. Dzięki polaryzato-
rom możemy filtrować określony kierunek drgań.
Gdy foton spolaryzowany w płaszczyźnie poziomej 
skierujemy na kryształ kalcytu, to z pewnością 
(prawdopodobieństwem 1) trafi on do górnego de-
tektora (rys.1a). Podobnie foton „pionowy” zawsze 
trafi do dolnego (rys. 1b). Co się jednak stanie gdy 
na kryształ skierujemy foton spolaryzowany ukośnie 
(rys.1c)? Otóż wtedy nie można przewidzieć, którą 
z dróg wybierze. Ta wewnętrzna probabilistyczna 
natura fotonu, jak wiele innych zjawisk kwantowych, 
wyłamuje się z deterministycznej „harmonii sfer”.
 Szukając języka dla „kwantowej” fenomenologii  
Heisenberg (1925) i Schrödinger (1926) odkryli 
dwie  twarze mikroświata, jako alternatywne repre-
zentacje tej samej matematycznej struktury, nazwane 
mechaniką kwantową. Nowy język wzbogacony 
i sformalizowany jawił się  jak inskrypcja na kamie-

niu z Rossetty.  Miejsce klasycznej czasoprzestrzeni 
jako areny fizycznych zdarzeń zajęła abstrakcyjna 
przestrzeń Hilberta. W tej przestrzeni z każdym 
układem fizycznym jest stowarzyszona funkcja falo-
wa Ψ (stan czysty układu), maksymalna probabili-
styczna informacja o układzie. Inskrypcja stanowi 
instrukcję – zbiór „przepisów” określających sposób 
probabilistycznego przewidywania wyników przy-
szłych pomiarów w laboratoriach. To kolosalne 
odkrycie drastycznie zmieniło nasze wyobrażenia 
o naturze mikroobiektów. 

Ψ = 12 |0⟩ + |1⟩  

|0⟩ 
|1⟩ 

Świat Nauki, Grudzień 1992 

Rys. 1 Foton spolaryzowany skierowany na kryształ kalcytu: 
a) polaryzacja pozioma b) polaryzacja pionowa c) polaryzacja 
ukośna – foton w stanie superpozycji Ψ pod wpływem pomiaru 
„decyduje się” z prawdopodobieństwem prawd (|0⟩) = prawd 
(|1⟩) = 1/2 na przejście do stanu |0⟩ lub |1⟩.

a)

b)

c)



TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE 1952
2012WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – UCZENI I SZKOŁY BADAWCZE – nauki ścisłe i nauki o Ziemi

53

 W powyższym przykładzie inskrypcja żąda, aby 
foton spolaryzowany ukośnie padający na  kryształ 
kalcytu zachowywał się tak, jakby był w stanie Ψ 
będącym superpozycją stanów polaryzacji poziomej |0⟩ i pionowej |1⟩: Ψ = 1

2
 (|0⟩ + |1⟩). Dopiero pod 

wpływem pomiaru, foton „decyduje się” z prawdo-
podobieństwem równym kwadratowi czynnika licz-
bowego występującego w superpozycji p= ( 1

2 (
2

= 1

2
 

na przejście do stanu |0⟩ lub |1⟩ odpowiadających 
polaryzacji poziomej (górny detektor) i pionowej 
(dolny detektor) (rys. 1c).
 Bardzo trudno było wyabstrahować zdawałoby 
się oczywisty fakt, że foton niesie jednostkę kwanto-
wej informacji – kwantowy bit (kubit). Pojęcie to 

polaryzacja pionowa  ↕ ≡ |1⟩ 

polaryzacja  pozioma  ↔ ≡ |0⟩ wiązka laserowa 

A 

B kryształ BBO 

a) 

zrewolucjonizowało nasze myślenie o naturze infor-
macji. Można się tylko dziwić, że kwantowa inskryp-
cja przez pół wieku kryła „banalną” tajemnicę 
– kubitu nie można wiernie skopiować. Ta właśnie 
cecha odróżnia kwantową informację od klasycznej 
i legła u podstaw kwantowej kryptografii. 
 Zdumiewającą przepowiednią kwantowej in-
skrypcji jest istnienie w Naturze osobliwych korelacji 
między własnościami odległych cząstek nazwanych 
splątaniem. Szczęśliwie, fizycy znaleźli wiele metod 
wytwarzania w laboratorium splątanej pary fotonów.
Na przykład, skierowując wiązkę lasera na kryształ 
beta boranu baru można wytworzyć pary fotonów 
o skorelowanych polaryzacjach.

Rys. 2 a) Generacja par fotonów skorelowanych w polaryzacjach; b) fotony splątane w polaryzacji pod wpływem pomiaru „decydują” się 
z prawdopodobieństwem p=1/2 na przejście do stanu |0⟩A|1⟩B lub |1⟩A|0⟩B

1 
0 

0 

0 
1 

1 

Lab. Alicji Lab. Bogdana 

Ψ = 12 |0⟩ |1⟩ + |1⟩ |0⟩  

pomiar 
prawd.½  prawd.½  |0⟩ |1⟩  |1⟩ |0⟩  

b) Ψ  
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 Na rys. 2a są to fotony wylatujące wzdłuż linii 
przecięcia się stożków górnego z polaryzacją pozio-
mą i dolnego z pionową. Ponieważ nie potrafimy 
odróżnić, z którego stożka pochodzi foton, kwanto-
wa inskrypcja zmusza nas do zapisu tej sytuacji jako 
superpozycji maksymalnie splątanych fotonów, tj. ΨAB = 1

2
 (|0⟩A|1⟩B + |1⟩A|0⟩B). Jeśli teraz bliźniacze 

fotony poślemy do odległych laboratoriów Alicji (A) 
i Bogdana (B), którzy mierzą polaryzacje używając  
identycznie ustawionych polaryzatorów, to pod 
wpływem pomiaru fotony decydują się z prawdopo-
dobieństwem p = ( 1

2 (
2

= 1

2
 na przejście do stanu 

|0⟩A|1⟩B  lub  |1⟩A|0⟩B (rys. 2b). Fizycznie oznacza 
to, że gdy Alicja na swoim fotonie zaobserwuje pola-
ryzację poziomą, ma pewność, że foton Bogdana był 
spolaryzowany pionowo i vice versa. Rezultaty ich 
własnych pomiarów pojawiają się z prawdopodo-
bieństwem p = 1

2
, czyli są zupełnie przypadkowe. 

Kiedy jednak porównają swoje wyniki (np. przez 
telefon), to odkryją, że mają idealnie skorelowane 
losowe ciągi bitów (rys. 2b).
 Korelacje te są niezwykłe. Jak pokazał Bell, są 
one silniejsze niż wynikałoby to z „naturalnych” 
założeń, że fotony mają określone wartości polary-
zacji przed pomiarem i nie ma oddziaływań szyb-
szych od światła między laboratoriami. Są z natury 
monogamiczne, tzn. para maksymalnie splątanych 
fotonów jest kompletnie odkorelowana od reszty 
świata, co oznacza, że wyników tych nikt wcześniej 
nie mógł znać. 
   Artur Ekert jako pierwszy spostrzegł, że własność 
monogamii splątania  pozwala generować bezpieczny 
klucz kryptograficzny. Rzeczywiście, jakakolwiek 
próba „doplątania się” do maksymalnie skorelowanej 
pary degraduje jej korelacje, co zostanie wykryte 
przez Alicję i Bogdana. Wkrótce splątanie stało się 
zasobem nie tylko dla kwantowej kryptografii, ale 
także dla kwantowej teleportacji i gęstego kodowania. 
Pamiętam, jak silne wrażenie zrobił na mnie fakt, że 
te „kanoniczne” efekty były zakodowane w kwanto-
wej inskrypcji. Moja pasja udzieliła się wtedy synom, 
którzy otrzymali wykształcenie na rodzimym Uniwer-
sytecie Gdańskim. Już jako studenci włączyli się w 
pracę badawczą. W naturalny sposób powstał więc 
zespół, który miał potem wejść do współpracy ze 

światowymi  liderami z kwantowej informatyki.
 Na początku lat dziewięćdziesiątych tylko kilka 
zespołów na świecie zajmowało się rozszyfrowywa-
niem niezwykle złożonej struktury kwantowego 
splątania. Pisząc w 1993 roku swoją pracę Układy 
informacyjnie spójne miałem odczucie, że szczelina 
między kwantowym splątaniem a klasycznymi kore-
lacjami jest wejściem do labiryntu pełnego niespo-
dzianek. Moja przygoda z nim zaczęła się od para-
doksu Schrödingera, który najlepiej widać na rys. 2b. 
Polaryzacje fotonów zmierzone niezależnie przez 
każdego z partnerów są kompletnie chaotyczne, 
podczas gdy na odległość są idealnie skorelowane. 
W następnym roku, wraz z synem Pawłem dowiedli-
śmy, że to właśnie splątanie jest odpowiedzialne za 
kwantowy porządek niewystępujący w świecie kla-
sycznym. Nie byłem wtedy świadom, że dotknęliśmy 
rdzenia informacji kwantowej i że nasz rezultat 
odegra rolę w odkryciu ujemnej kwantowej informa-
cji przez Michała Horodeckiego, Jonathana Oppen-
heima i Andreasa Wintera, którzy przebywali wów-
czas w Instytucie Newtona w Cambridge.
 Praktyczna detekcja kwantowego splątania. Do-
świadczalnicy najlepiej wiedzą, jak delikatnym zaso-
bem jest splątanie. Niezwykle czułe na zaburzenia 
środowiska, podlega szybko degradacji.W naszym 
przykładzie oznacza to, że ciągi losowe Alicji i Bog-
dana nie są stuprocentowo skorelowane, pojawiają 
się błędy. Mówimy wtedy, że  splątane fotony prze-
chodzą ze stanu czystego ΨAB do stanu mieszanego 
ρAB z zaszumionym splątaniem (rys.3a). Niestabilność 
splątania zmobilizowała  fizyków do pracy nad 
fundamentalnym zagadnieniem: jak weryfikować, 
destylować i opisywać ilościowo splątanie wytwo-
rzone w laboratorium?
 W 1996 roku, pracując nad pierwszym proble-
mem dowiedliśmy, że stan przygotowany w labora-
torium ρAB jest splątany wtedy i tylko wtedy, gdy 
istnieje taka wielkość obserwowalna (tzw. świadek 
splątania), której wartość średnia w tym stanie 
jest ujemna, podczas gdy jest ona zawsze nieujemna 
dla wszystkich niesplątanych stanów zwanych sepa-
rowalnymi. Był to kamień węgielny detekcji spląta-
nia w laboratorium. Popularność detekcji splątania 
metodą świadków wynika z jej prostoty i ekonomii. 
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Rys. 3 a) Działanie szumu; b) destylacja splątania. 

 Często wystarczy pomierzyć tylko jedną lub dwie 
obserwable (np. wartości spinu lub polaryzacji), aby 
stwierdzić obecność splątania. Metoda świadków 
jest szeroko stosowana m.in. w kwantowej krypto-
grafii, kwantowej optyce, nanofizyce, spinowych 
układach, wielokrotnych kwantowych eksperymen-
tach NMR, detekcji wieloukładowego splątania oraz 
ilościowaniu splątania.
 Związane splątanie – tajemnicza inwencja 
Natury. Równolegle z nami pracował zespół C. H. 
Bennetta nad problemem, jak odwrócić degradację 
czystego splątania. Owocem ich pracy był protokół 
destylacji zaszumionego splątania. Czyżby autorzy 
odkryli uniwersalną, maszynę do destylacji  spląta-
nia? Natychmiast postanowiliśmy wypróbować pro-
tokół. Sprawdził się on dla wszystkich zaszumionych 
stanów splątanych układów złożonych z dwóch ku-
bitów. Gdy jednak przeszliśmy do bardziej skompli-
kowanych układów, okazało się, że nie tylko ten 
protokół nie zadziała, ale żaden inny nie wydestyluje 
z nich splątania. Mglisty busz kwantowego formali-
zmu maskował fundamentalne ograniczenie: środo-
wisko może w sposób nieodwracalny uwięzić spląta-
nie w szumie! Było to dla nas fascynujące. Oznaczało, 

że istnieje osobliwy rodzaj „związanego” splątania, 
które nie daje się wydestylować do czystej postaci. 
Zatem w przyrodzie występują przynajmniej dwa 
rodzaje zaszumionego splątania: swobodne (destylo-
walne) i związane (niedestylowalne) (rys. 3b).
    Odkrycie związanego splątania (1998) poruszyło 
fizyków (Bound entanglement tells us that life is not 

so simple…) i wywołało szereg fundamentalnych 
pytań  dotyczących jego natury. Z początku wyda-
wało się, że jest ono pasywne, gdyż jest niezdatne do 
wykonania nieklasycznych zadań, takich, jak tele-
portacja kubitu. Jednak w następnym roku, bazując 
na termodynamicznych analogiach, udało nam się  
znaleźć protokół, który pozwala „aktywować” zwią-
zane splątanie. Otworzyło to nowe kierunki badań. 
W szczególności P. Shor i inni odkryli silniejszy efekt 
tzw. superaktywację splątania, który gra ważną rolę 
w kwantowej komunikacji, a którego G. Smith 
i J. Yard podali ostatnio komunikacyjny wariant legi-
tymujący się dziwną algebrą:  dwa kanały kwantowe 
o zerowej pojemności – połączone mają pojemność 
niezerową.
      Pod koniec ubiegłego wieku  nie było żadnych 
podstaw, aby podejrzewać, że związane splątanie 
może być przydatne do kwantowej kryptografii. 
Dlatego fizycy byli zaskoczeni, kiedy mój zespół 
udowodnił, że choć związane splątanie jest niedesty-
lowalne, można z niego otrzymać klucz kryptogra-
ficzny. Prowadziło to do nowego typu protokołu 
kryptograficznego w reżimie szumu, dla którego ani 
słynny protokół C. B. Bennetta i G. Brassarda, ani 
jego destylacyjne wersje nie są w stanie pracować.
Zespół koordynowany przez K. Banaszka i P. Horo-
deckiego współpracujący w ramach Narodowego 
Laboratorium Technologii Kwantowych pokazał po 
raz  pierwszy  doświadczalnie, że mimo trudności 
z destylacją splątania można wydajnie przesyłać 
klucz kryptograficzny.
 Splątanie związane w laboratorium. Ekspery-
mentalna realizacja stanów ze związanym splątaniem 
okazała się niemałym wyzwaniem. Dopiero w 2009 
roku zespół M. Bourennane ze Sztokholmu wytwo-
rzył je na świetle, lecz eksperyment nie był w pełni 
przekonywujący. Wkrótce zespół Rainera Kaltenba-
eka z Waterloo, w którego skład wchodził Marco 

Ψ  

Ψ  

a) 

b) 
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Piani, wytworzył prawdziwe (stabilne) związane 
splątanie na świetle. W tym samym roku niezależnie 
związane splątanie zostało zrealizowane w Dortmun-
dzie na NMR, w Innsbrucku na jonach i w Hanowe-
rze na świetle w ciągłym reżimie. W 2011 roku 
zespół F. Kanedyz Japonii wykonał po raz pierwszy 
w laboratorium przewidzianą przez nas w 1999 roku 
aktywację związanego splątania.
 Kwantowe korelacje bez splątania. Nie jest tu 
miejsce na pełną prezentację rezultatów zespołu, 
trudno jednak pominąć odkrycie innego rodzaju 
kwantowych korelacji, które mogą istnieć nawet bez 
kwantowego splątania. Mój zespół był jednym 
z pierwszych, który badał naturę tych korelacji. 
W 2002 roku wraz z Jonathanem Oppenheimem, 
który przygodę z kwantową informacją rozpoczął 
w moim zespole, odkryliśmy związek między korela-
cjami kwantowymi a termodynamiką. W szczegól-
ności pokazaliśmy, że korelacje te stanowią cenny  
zasób dla mikrosilników. Kilka lat później w pracy 
z Marco Pianim, przebywającym wówczas na stażu 
podoktorskim w Gdańsku, dowiedliśmy fundamen-
talnego twierdzenia: kwantowych korelacji bez splą-
tania  nie można rozgłaszać lokalnie. Była to pierwsza 
operacyjna charakteryzacja tych korelacji. Obecnie 
wielkim wyzwaniem jest opis ilościowy wielocząst-

kowych kwantowych korelacji. Pierwszy krok w kie-
runku zbudowania jednolitych podstaw takiego opisu 
polegał na wprowadzeniu postulatów (z C. H. Ben-
nettem i A. Grudką), które musi spełniać każda dobra 
miara takich korelacji.
 Ponadto uzyskaliśmy wiele innych wyników 
dotyczących np. nierówności Bella, aksjomatyzacji 
miar splątania, kwantowej teleportacji oraz kanałów 
kwantowych. Wyniki te są obecnie szeroko cytowane. 
 Moi uczniowie, a także  ich uczniowie rozwijają 
zastosowania kwantowego splątania w kryptografii, 
komunikacji kwantowej, kwantowym obliczaniu ze 
szczególnym uwzględnieniem teorii korekcji błędu 
oraz związki kwantowego splątania z termodynami-
ką. Obecnie w zespole prowadzone są m.in. badania 
z zakresu teorii korelacji kwantowych, zasad nie-
oznaczoności, ogólnej charakteryzacji zasobów kwan-
towych, włączając tzw. kwantową kontekstualność.
 O żywotności kwantowej informatyki świadczy 
przyznanie w 2011 roku grantu Europejskiej Komisji 
ds. Badań Naukowych w konkursie „Ideas” Advan-
ced Grant, a także fakt, że nasza publikacja 
w „Reviews of Modern Physics” znalazła się na trze-
ciej pozycji na liście najczęściej cytowanych prac 
(tzw. hot papers) z fizyki opublikowanych w ostat-
nich dwóch latach.
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Janusz Jurczak, członek rzeczywisty PAN        
MOJA DROGA DO „USTAWOWEJ” EMERYTURY NAUKOWEJ

 Z Polską Akademią Nauk związany jestem, po-
przez Instytut Chemii Organicznej, od 1965 roku. 
Uprzednio, w 1964 roku, ukończyłem Wydział Che-
miczny Politechniki Warszawskiej, gdzie rozpocząłem 
staż asystencki w macierzystej Katedrze Chemii 
Organicznej. Wtedy właśnie ugruntowało się we 
mnie przekonanie o potrzebie odnalezienia się w na-
uce poprzez doktorat w możliwie najlepszym ośrod-
ku naukowym. Mój wybór padł na Instytut Chemii 
Organicznej PAN, gdzie dwóch młodych uczonych, 
Aleksander Zamojski i Osman Achmatowicz Jr, obaj 
świeżo po powrocie ze stażów zagranicznych, zdecy-
dowało się stworzyć nowoczesny warsztat badawczy, 
umożliwiający pracę w ambitnej tematyce, jaką bez 
wątpienia była chemia cukrów. Ta wymagająca dzie-
dzina badań była silnie związana z burzliwie rozwija-
jącą się w owym czasie problematyką stereochemii 
organicznej, której liderami byli późniejsi laureaci 
Nagrody Nobla – Vladimir Prelog w Szwajcarii oraz 
Sir Derek Barton w Wielkiej Brytanii. 
 Mogę powiedzieć, że podobnie jak w wielu 
moich późniejszych chemicznych przedsięwzięciach, 
miałem ten przysłowiowy łut szczęścia, kiedy mój 
promotor powierzył mi rozwiązanie kluczowego dla 
tematyki całej naszej grupy badawczej zagadnienia: 
w jaki sposób można otrzymać produkt [4+2] 
cykloaddycji (znanej pod inną nazwą jako reakcja 
Dielsa i Aldera) w postaci optycznie czynnej?
 Problematyka indukcji asymetrycznej, czyli spo-
sobu przenoszenia chiralności poprzez kilka wiązań 
chemicznych, była w powijakach, jako że znaliśmy 
zaledwie kilka odosobnionych przykładów, z których 
dwa dotyczyły interesującej mnie reakcji cykloaddy-
cji, ale wyłącznie w tzw. wersji homo-Dielsa-Aldera. 
Dla naszych natomiast celów, a mianowicie do 
przeprowadzenia zaplanowanej przez Zamojskiego 
totalnej syntezy cukrów, niezbędne było opracowa-
nie asymetrycznego wariantu reakcji Dielsa-Aldera. 
W roku 1970 obroniłem z wyróżnieniem swoją roz-
prawę doktorską, w której przedstawiłem pierwszy, 

nieznany dotąd w literaturze, przykład asymetrycz-
nej reakcji hetero-Dielsa-Aldera, co wytyczyło bar-
dzo urodzajne i do dziś plonujące, nie tylko 
w naszych laboratoriach, pole badawcze.
 Wkrótce potem spełniło się kolejne moje marze-
nie – w 1971 roku dostałem propozycję stażu 
podoktorskiego w jednym z najlepszych na świecie 
laboratoriów chemii organicznej, w Politechnice 
Federalnej (ETH) w Zürichu, kierowanym przez 
prof. V. Preloga, późniejszego (1973) laureata 
Nagrody Nobla. Moje życie w latach 1971-1972 
było wypełnione intensywnymi badaniami z zakresu 
chemii antybiotyków oraz zdobywaniem doświad-
czeń i poszerzaniem horyzontów poznania, szczegól-
nie w obszarze nowych gałęzi chemii, takich jak 
stereokontrolowana synteza organiczna czy rodząca 
się wówczas chemia supramolekularna.
 Po powrocie do kraju postanowiłem umocnić 
swoje związki z Instytutem Chemii Organicznej 
PAN, co wiązało się z rozpoczęciem własnej tematyki 
badawczej, która mogłaby doprowadzić do samo-
dzielności naukowej poprzez habilitację, a w per-
spektywie do zbudowania silnego, twórczego zespo-
łu. Realizacja tych zamierzeń zbiegła się z jedną 
z moich ówczesnych fascynacji naukowych – wpły-
wem wywieranym przez wysokie ciśnienie na kine-
tykę i termodynamikę reakcji organicznych. Zdecy-
dowałem się więc podjąć badania nad zupełnie wtedy 
nieznanym zagadnieniem wpływu ciśnienia na ste-
reochemiczny przebieg tych reakcji. Wymagało to 
nie tylko dodatkowych studiów z zakresu fizyki 
i chemii wysokich ciśnień, ale przede wszystkim 
opanowania całkowicie dla mnie nowych technik 
badawczych, co powiodło się dzięki współpracy 
z prof. Bogdanem Baranowskim i jego zespołem 
z Instytutu Chemii Fizycznej PAN. W 1979 roku 
uzyskałem, na podstawie tych badań, stopień doktora 
habilitowanego nauk chemicznych.
 Technika wysokociśnieniowa towarzyszy od tego 
momentu naszym wysiłkom badawczym w obszarze 
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nie tylko chemii, ale także biologii; w wyniku owoc-
nej współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN 
zorganizowałem w Instytucie Chemii Organicznej 
PAN wyspecjalizowane laboratorium, umożliwiające 
prowadzenie doświadczeń na najwyższym świato-
wym poziomie. Tematykę wpływu ciśnienia na reak-
cje chemiczne często nazywa się w literaturze polish 

specialty.
 Po osiągnięciu pełnej niezależności naukowej, 
połączonej z prawem kształcenia na poziomie dok-
torskim, zdecydowałem o rozszerzeniu swoich zain-
teresowań badawczych na chemię supramolekularną, 
ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie techniki 
wysokociśnieniowej w tej bardzo wymagającej dzie-
dzinie. W pierwszej fazie, większość naszych wysił-
ków skierowaliśmy na rozwój nowych wysokoci-
śnieniowych metod syntezy poliazakoronandów 
i kryptandów – potencjalnych receptorów moleku-
larnych. W owym czasie byłem często zapraszany do 
wygłaszania wykładów na naukowych konferencjach 
i sympozjach, a także w wielu naukowych i przemy-
słowych laboratoriach, gdzie propagowałem techniki 
wysokociśnieniowe jako skuteczne metodologie dla 
intensyfikacji niektórych ważnych procesów i reakcji 
chemicznych. Jak wspomniałem wyżej, udało się też 
rozszerzyć tę technikę, dzięki ścisłej współpracy 
z biochemikami z Instytutu Chemii Bioorganicznej 
PAN, na obszar biologii molekularnej.
 W 1988 roku otrzymałem, po wieloletnim lecz 
bardzo aktywnym badawczo oczekiwaniu, tytuł 
naukowy profesora nadzwyczajnego nauk chemicz-
nych. To „upokarzające” potraktowanie zrekompen-
sował mi już w trzy lata później wybór do Polskiej 
Akademii Nauk (członek-korespondent, 1991). 
W następnym roku zostałem zaproszony przez ów-
czesnego dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego prof. Włodzimierza Kołosa do pod-
jęcia pracy w tym prestiżowym i posiadającym pięk-
ne tradycje miejscu, co było dla absolwenta Politech-
niki Warszawskiej swoistym wyzwaniem. Od tej pory 
dzielę swój czas i serce pomiędzy moje dwie grupy 
badawcze, tę „starszą” z Instytutu i tę nieco „młod-
szą” z Uniwersytetu. 
 Dalszy rozwój zarysowanych wyżej naszych kie-
runków badawczych związany był (i nadal jest) 

z intensywnym kształceniem młodych chemików. 
Do dziś wypromowałem, w obu miejscach mojej 
aktywności naukowej, 66 doktorów nauk chemicz-
nych, spośród których około 20 związało swą dalszą 
karierę z pracą badawczą lub przemysłową prowa-
dzoną za granicą. Postanowiłem przybliżyć Czytelni-
kowi późniejsze losy naszych tematyk badawczych 
przez pryzmat osobistych osiągnięć wykształconych 
przeze mnie doktorów.
 Mój pierwszy doktorant, Tomasz Bauer, po uzy-
skaniu stopnia doktora w IChO PAN z zakresu ste-
reokontrolowanej syntezy, odbył dwa doskonałe 
staże podoktorskie w University of California at 
Irvine (prof. M.M. Midland) oraz w Heidelberg 
Universität (prof. G. Helmchen), habilitował się w 
UW z zakresu chemii cukrów, a obecnie twórczo 
kontynuuje tę tematykę jako profesor nadzwyczajny 
UW.
 Kolejny z moich wychowanków, Stanisław Pikul, 
podobnie jak jego starszy kolega, specjalizował się 
w chemii kwasu glicerynowego jako chiralnego blo-
ku budulcowego; po otrzymaniu stopnia doktorskie-
go w IChO PAN, udał się na pierwszy staż podoktor-
ski do Japonii (Nagoya University, prof. M. Isobe), 
a następnie do USA (Harvard University, prof. E. J. 
Corey, laureat Nagrody Nobla). Następnie podjął 
pracę w Centralnym Laboratorium Badawczym 
potężnej korporacji Procter and Gamble w Cincin-
nati, Ohio, skąd po 10 latach przeniósł się do Mary-
land, gdzie kierował częścią chemiczną jednego 
z ważnych amerykańskich tzw. Biotechs. Obecnie 
dzieli swój czas między własną firmę konsultin-
gową w Princeton, NJ, a duże chińsko-amerykańskie 
przedsiębiorstwo w Szanghaju, gdzie jest dyrektorem 
do spraw badań i rozwoju.
 Podobnie ułożyły się losy Adama Gołębiowskie-
go, który po doktoracie z zakresu chemii α-aminoal-
dehydów w IChO PAN (artykuł przeglądowy 
w prestiżowym Chemical Reviews, cytowany prawie 
500 razy), wyjechał na staż podoktorski do USA 
(Wayne State University, prof. C.R. Johnson) i zde-
cydował o kontynuacji swej kariery, podobnie jak 
dr S. Pikul, w firmie Procter and Gamble. Obecnie 
pracuje naukowo w prestiżowym The Institute for 
Pharmaceutical Discovery w Branford.
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 Ryszard Ostaszewski był jednym z dwóch pierw-
szych wypromowanych przeze mnie doktorów z ob- 
szaru chemii supramolekularnej. Po zakończeniu 
doktoratu w IChO PAN, wyjechał na staż podoktor-
ski do Holandii (Twente University, prof. D. N. 
Reinhoudt), a następnie do Szwajcarii (Zürich Uni-
versität, prof. H. J. Hansen). Po powrocie kontynu-
ował swą karierę w IChO PAN (habilitacja, tytuł 
profesora nauk chemicznych), a ponadto od niedaw-
na kieruje zakładem w Instytucie Chemii Przemysło-
wej im. prof. I. Mościckiego.
 Niezwykle ciekawe są losy Jerzego Raczki, który 
doktoryzował się w IChO PAN w dziedzinie stereo-
kontrolowanej syntezy, dzieląc swój czas pomiędzy 
laboratorium i treningi rugby w pierwszoligowym 
klubie AZS AWF (w obu przypadkach osiągnął po-
ziom międzynarodowy). Następnie wyjechał na staż 
podoktorski do Niemiec, jako stypendysta Humbold-
ta, gdzie zdobywał doświadczenie pod okiem prof. 
V. Jagera w Uniwersytetach w Würzburgu i Stuttgar-
cie (nie przerwał też swej kariery sportowej, grając 
w tym czasie w rugby w Bundeslidze). Obecnie jest 
zatrudniony w Instytucie Chemii Fizycznej PAN jako 
dyrektor Zakładu Doświadczalnego „CHEMIPAN”. 
Jest też, jakżeby inaczej, trenerem rugby.
 Piotr Lipkowski doktoryzował się również 
w IChO PAN w obszarze chemii supramolekularnej, 
odbył staż podoktorski w grupie prof. D.N. Reinho-
udta (Twente University, Holandia); po powrocie do 
kraju, początkowo kontynuował pracę badawczą 
w moim zespole, ale po pewnym czasie postanowił 
poświęcić się zarządzaniu. Aktualnie pełni funkcję 
wicedyrektora ds. ogólnych w Instytucie Chemii 
Organicznej PAN.
 Z kolei Daniel Gryko uzyskał stopień doktora 
w IChO PAN z zakresu chemii supramolekularnej, 
wyjechał na staż podoktorski do USA (University of 
North Carolina, prof. J. S. Lindsey), a po powrocie 
kontynuował karierę w IChO PAN. Habilitację 
przedstawił z zupełnie nowej w Instytucie dziedziny 
– chemii porfirynoidów, którą bardzo pięknie rozwi-
nął, co zaowocowało „belwederską” profesurą 
w wyjątkowo młodym wieku. Obecnie dzieli swój 
czas naukowy pomiędzy kierowany przez siebie 
zespół w IChO PAN a nową, tworzoną od dwóch lat 

grupę badawczą w Zakładzie Chemii Organicznej 
Politechniki Warszawskiej, w którym, nota bene, 
zbierał swe pierwsze doświadczenia chemiczne 
piszący te słowa. 
 Dorota Gryko doktoryzowała się również 
w IChO PAN, lecz w dziedzinie stereokontrolowanej 
syntezy. Staż podoktorski odbyła także w University 
of North Carolina, ale po powrocie habilitowała się 
z zakresu organokatalizy. Obecnie kieruje własnym 
zespołem badawczym w IChO PAN jako profesor 
nadzwyczajny.
 Następny z moich wychowanków – Piotr Piątek 
doktoryzował się w Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego z dziedziny chemii supramolekular-
nej i był jedną z dwóch pierwszych osób w moich 
zespołach, które zajęły się bardzo obecnie dla nas 
ważną tematyką receptorów skutecznych w rozpo-
znawaniu anionów. Po powrocie z bardzo dobrego 
stażu podoktorskiego w USA (University of Texas 
at Austin, prof. J. L. Sessler), rozpoczął realizację 
w UW swej rozprawy habilitacyjnej, która jest już 
na ukończeniu.
 Agnieszka Szumna jest drugą z osób, które roz-
poczęły w moich grupach badania nad rozpoznawa-
niem anionów. Doktoryzowała się w IChO PAN, 
wyjechała na staż podoktorski do USA (University of 
Missouri, prof. J.L. Atwood), a po powrocie habili-
towała się z tematyki kaliksarenowej. Aktualnie kie-
ruje własnym zespołem badawczym w IChO PAN 
jako profesor nadzwyczajny.
 Z kolei Antoni Krasiński doktoryzował się 
w IChO PAN w dziedzinie stereokontrolowanej syn-
tezy, a jego młodszy kolega Jarosław Kalisiak w ob-
szarze chemii supramolekularnej. Pierwszy z nich 
wyjechał do USA na staż podoktorski do niezwykle 
prestiżowego miejsca, jakim jest Scripps Institute, 
gdzie w laboratorium kierowanym przez laureata 
Nagrody Nobla prof. K.B. Sharplessa doskonalił 
przez trzy lata swą wiedzę chemiczną. Po zakończe-
niu stażu przez A. Krasińskiego prof. Sharpless za-
oferował kolejne miejsce dla mojego współpracow-
nika, na które zdecydował się J. Kalisiak, który 
również spędził w Scripps trzy lata. Obecnie obaj 
pracują w doskonałych przemysłowych laborato-
riach badawczych w Kalifornii.
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 Kolejny z moich doktorantów, kontynuator wiel-
kich chemicznych tradycji rodziny Achmatowiczów 
– Michał, po doktoracie w IChO PAN (chemia 
supramolekularna), wyjechał na staż podoktorski do 
USA (Colorado State University, prof. L.S. Hegedus), 
a następnie wybrał badania procesowe w przemyśle. 
Obecnie pracuje w znanej i wysoko cenionej kalifor-
nijskiej firmie biotechnologiczno-farmaceutycznej 
AMGEN.
 Michał Chmielewski uzyskał stopień doktora 
w IChO PAN w obszarze chemii supramolekularnej, 
rozwijając problematykę receptorów anionów. 
Następnie wyjechał na pierwszy ze swych stażów 
podoktorskich do Wielkiej Brytanii (Oxford 
University, prof. P. D. Beer). Drugi staż spędził 
w laboratoriach laureata Nagrody Nobla prof. J. M. 
Lehna w Strasburgu. Po powrocie do kraju zdecydo-
wał się na kontynuację swej kariery naukowej 
w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie pracu-
je nad sfinalizowaniem habilitacji. Ostatnio został 
wybrany do Akademii Młodych Uczonych. 
 Kolejny z moich wychowanków, który wybrał 
USA jako miejsce swojej aktywności naukowej, to 
Bartłomiej Kowalczyk, który doktoryzował się 
w UW (chemia supramolekularna), staż doktorski 
odbył w prestiżowym Northwestern University 
(prof. B. A. Grzybowski), gdzie nadal pracuje jako 
Senior Research Associate, zajmując się aktualnymi 
zagadnieniami materiałowymi w nanoskali.
 Tomasz Zieliński uzyskał swój stopień doktorski 
w IChO PAN z zakresu chemii supramolekularnej 
(jest pięćdziesiątym wypromowanym przeze mnie 
doktorem) i udał się na staż podoktorski do Wielkiej 
Brytanii (Cambridge University, profesorowie J. San-
ders i S. Otto), gdzie zajmował się dynamiczną che-
mią kombinatoryjną i tzw. chemią systemową. Obec-
nie pracuje w University of Edinburgh z jeszcze 
bardziej skomplikowanymi układami, typowymi dla 
biologii systemowej. Bierze udział w międzyuniwer-
syteckim projekcie ROBUST, którego celem jest 
zbadanie wpływu temperatury na sieć molekularną 
kontrolującą rozwój roślin.
 Inny z moich młodszych wychowanków – Piotr 
Kwiatkowski specjalizował się od początku w ste-
reokontrolowanej syntezie organicznej. Po uzyskaniu 

stopnia doktora w IChO PAN, wyjechał jako stypen-
dysta programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
KOLUMB do USA (Princeton University, prof. 
D. MacMillan), gdzie rozwijał swe zainteresowania 
organokatalizą. Po powrocie przeszedł z IChO PAN 
do UW jako głównego miejsca pracy. Obecnie finali-
zuje swą rozprawę habilitacyjną poświęconą trudnym 
aspektom organokatalizy, które proponuje rozwią-
zywać z pomocą niekonwencjonalnych metod synte-
zy, w tym technik wysokociśnieniowych.
 Kończąc ten przegląd aktywności moich zespo-
łów badawczych, nie mogę nie wspomnieć o dwóch 
z moich najmłodszych wychowanków. Krzysztof 
Ziach skończył doktorat w UW (chemia supramole-
kularna), a Wojciech Chaładaj w IChO PAN (stereo-
kontrolowana synteza). Obaj są obecnie na stażach 
podoktorskich, pierwszy we Francji (Institut Euro-
péen de Chimie et Biologie, Bordeaux, prof. I. Huc), 
drugi w Niemczech (Max Planck Institut, Mülheim, 
prof. A. Fürstner). Obaj, jestem o tym głęboko prze-
konany, mają przed sobą piękne kariery naukowe 
i powinni osiągnąć swe ambitne cele, podobnie jak 
zdecydowana większość ich starszych kolegów.
 W obu głównych moich nurtach badawczych 
obecnie pracuje bezpośrednio pod moim kierownic-
twem w IChO PAN i w UW 12 doktorantów i pię-
cioro dyplomantów. Realizują oni nasze najnowsze 
przedsięwzięcia badawcze, związane głównie z fascy-
nującą problematyką rozpoznania molekularnego, 
ważną zarówno dla nauk ścisłych i technicznych, jak 
i nauk o życiu. Jesteśmy szczególnie zaangażowani 
w badania tzw. procesów rozpoznania chiralnego, 
z jednej strony odpowiedzialnego za właściwy prze-
bieg wielu istotnych reakcji występujących w żywych 
organizmach (procesy enzymatyczne, transportowe 
itp.), z drugiej zaś ważnego dla współczesnej techno-
logii (poszukiwanie nowych materiałów o specjal-
nych właściwościach, np. substancji selektywnie 
oddziałujących z otoczeniem, czy chiralnych katali-
zatorów). Na tak ambitne wyznaczanie celów 
badawczych (młodzież naprawdę woli poważne 
wyzwania, niż „obracanie się” w choćby najszacow-
niejszej przeszłości, przynajmniej jeśli idzie o naukę) 
pozwalają nam granty badawcze, nareszcie w wyso-
kości umożliwiającej sensowne planowanie badań 
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i ich skuteczne wykonywanie. Właśnie przed kilku 
tygodniami zostałem laureatem konkursu grantowe-
go Narodowego Centrum Nauki pod wdzięczną 
nazwą MAESTRO, co daje szansę moim najmłod-
szym współpracownikom na harmonijny rozwój, 
a mnie osobiście na samorealizację w trudnym 
okresie jesieni życia.
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Wojciech J. Stec, członek rzeczywisty PAN        
O ROLI INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK INACZEJ

 Polska Akademia Nauk świętuje swoje 60-lecie, 
ja zaś będąc zaproszonym do autorskiego udziału 
w księdze jubileuszowej PAN przygotowywanej z tej 
okazji uświadomiłem sobie, iż dokładnie 1 kwietnia 
2013 roku będę (o ile los na to pozwoli) obchodził 
50-lecie swojej pracy badawczej w instytucie Polskiej 
Akademii Nauk. Jako student piątego roku Wydziału 
Chemicznego Politechniki Łódzkiej zostałem zatrud-
niony w nowo utworzonym i kierowanym przez 
prof. Jana Michalskiego VI Zakładzie Syntezy Orga-
nicznej PAN. Obok pracy dyplomowej wykonywanej 
w ramach studiów politechnicznych pod kierunkiem 
wówczas dr. Mirosława Leplawego nt. nowej meto-
dy syntezy t-butoksykarbonylowanych aminokwa-
sów i peptydów [1], zgłębiałem pierwsze tajniki za-
równo syntezy, jak i stereochemii związków fosforu, 
co po uzyskaniu dyplomu mgr. inż. chemii ze spe-
cjalnością „chemia leków i środków ochrony roślin” 
pozwoliło mi na aplikowanie o etat aspiranta 
w Zakładzie Syntezy Organicznej PAN. Aspirantura 
stanowiła ekwiwalent dzisiejszych studiów dokto-
ranckich, a jednocześnie zwalniała mnie z obowiązku 
odpracowywania pobieranego przez 2 lata stypen-
dium fundowanego przez Zakłady Farmaceutyczne 
POLFA w Pabianicach. Możliwość pracy naukowej 
i podwyższania kwalifikacji zawodowych poprzez 
uzyskanie stopnia naukowego doktora stanowiła 
w latach sześćdziesiątych ub. stulecia drogę do nobi-
litacji społecznej, a ponadto oferowała możliwości 
codziennych kontaktów z wybitnymi uczonymi 
oraz spotkań i rozmów z uczonymi zagranicznymi, 
którzy, dzięki kontaktom i docenianej pozycji na-
ukowej Jana Michalskiego, często odwiedzali łódzkie 
laboratoria.
 W okresie wykonywania pracy doktorskiej 
nt. syntezy estrowych pochodnych kwasu hypofos-
forowego – pod bezpośrednią opieką prof. (wówczas 
doktora) Andrzeja Zwierzaka – ukształtowało się 
w mojej świadomości pierwsze podstawowe kryte-
rium oceny przydatności do pracy naukowej chemika: 

umiejętność dostarczania badanej materii z jak 
najlepszą wydajnością i o jak najwyższej czystości. 
Spełnianie tego drugiego kryterium nie było proste, 
bo niedostępne były wówczas w Polsce techniki 
spektroskopowe ani też zaawansowane techniki 
chromatograficzne. Wtedy kształtowała się moja 
świadomość badacza: najważniejsze to zrozumienie 
natury badanych reakcji, wypracowywanie koncepcji 
mechanizmów badanych przemian, alternatywnych 
do założonych na podstawie stanu wiedzy, bądź 
formułowanie nowej hipotezy badawczej. W takiej 
atmosferze dokonałem pierwszego odkrycia nauko-
wego, jakkolwiek było ono dziełem przypadku. 
Z powodu  przerwy w dopływie prądu destylację 
mieszaniny poreakcyjnej prowadziłem w bardzo wy-
sokiej temperaturze, przy nieznacznie tylko obniżo-
nym ciśnieniu, co wywołało dotychczas nieopisane 
w literaturze przegrupowanie hypofosforanu cztero-
alkilowego. Taki nieoczekiwany wynik został zacy-
towany przez prof. R.F. Hudsona w postaci przypisu 
do wydanej wkrótce monografii Structure and Me-
chanism in Organo-Phosphorus Chemistry [2], co było 
silnym bodźcem do dalszej, często szaleńczej pracy. 
 Ukończenie aspirantury zwieńczyłem rozprawą 
doktorską obronioną w styczniu 1968 roku. Był to 
pierwszy krok do samodzielności naukowej, której 
wyróżnikiem była fascynacja stereochemią związków 
fosforu oraz jej wykorzystanie w badaniach mecha-
nizmów reakcji. Mój zaaranżowany przez prof. Mi-
chalskiego staż podoktorski w laboratorium lorda 
Todda w Cambridge University nie doszedł do skut-
ku, ponieważ lord Todd po „agresji wojsk Układu 
Warszawskiego na Czechosłowację” (cytat z listu 
lorda Todda) w sierpniu 1968 roku cofnął zaprosze-
nie, i zamiast w Anglii, swój roczny staż podoktorski 
odbyłem w Vanderbilt University, Nashville, Tenn., 
USA, w laboratorium prof. Johna R. Van Wazera. 
Na pytanie o tematykę mego stażu zażądał on ode 
mnie sformułowania własnego oryginalnego projek-
tu badawczego. Wszystkie rozmowy, w których 
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prezentowałem swoje pomysły opierające się na sta-
nie wiedzy literaturowej, kończyły się jego stwier-
dzeniem: „Pamiętaj, że fakt bycia drugim, który po-
wtarza i rozwija ideę twego literaturowego 
poprzednika, ustawia cię w kolejce tysiąca innych 
naśladowców. Zaproponuj coś, czego nikt jeszcze 
nie opisał”. Unikałem przez kilka miesięcy rozmów 
ze swym szefem, a w czwartym miesiącu przedstawi-
łem mu swoje wyniki w zakresie analizy związków 
fosforu za pomocą spektroskopii elektronowej 
(ESCA). Uzyskałem je w rezultacie moich nocnych 
pomiarów na zbudowanym w zespole fizyka, prof. 
Roya Albridge, spektrofotometrze ESCA (w trakcie 
dnia roboczego pomiary prowadzili fizycy). Van 
Wazer uznał je za dostatecznie nowatorskie, wręcz 
sugerując rozszerzenie badań tą techniką także na 
związki arsenu i bizmutu. John Van Wazer obdarzył 
mnie pełnym zaufaniem, czego wyrazem była nie 
tylko swoboda badawcza, ale także propozycja po-
zostania w jego zespole w charakterze profesora-
asystenta. Ku zdumieniu Van Wazera nie skorzysta-
łem z tej możliwości, gdyż przed wyjazdem z Polski 
dałem słowo honoru memu ojcu, że wrócę do kraju.
Pamiętam jego stwierdzenie, iż „obowiązkiem 
polskiego inteligenta jest praca dla własnego narodu 
w Polsce”. 
 Łódzki Zakład Syntezy Organicznej przekształcił 
się w 1972 roku w Centrum Badań Molekularnych 
i Makromolekularnych PAN w Łodzi, którego 
pierwszym dyrektorem został prof. Jan Michalski. 
Jakkolwiek ze stażu podoktorskiego wróciłem z je-
denastoma publikacjami, nie mogły one być przedło-
żone jako rozprawa habilitacyjna, gdyż w Polsce – 
w opinii kilku autorytetów – brak było specjalistów 
mogących ocenić wartość i merytoryczną popraw-
ność wyników uzyskanych w zakresie spektroskopii 
elektronowej. Wróciłem więc do głównego nurtu 
prac Zakładu Związków Heteroorganicznych, kon-
tynuując badania mechanistyczne w obszarze chemii 
fosforu. W roku 1973 przedłożyłem rozprawę habi-
litacyjną „Stereochemia procesu podstawienia nu-
kleofilowego na atomie fosforu” i nie rezygnując 
z pracy badawczej podjąłem się zadania zorganizo-
wania pierwszej w Łodzi (i trzeciej w Polsce) Pra-
cowni Spektrometrii Masowej. Byłem przygotowany 

do tej funkcji, gdyż w Vanderbilt University szeroko 
korzystałem ze spektrometru masowego. W ciągu 
kilku lat, obok pracy „usługowej”, wypromowałem 
dwoje specjalistów z zakresu spektrometrii masowej 
(dr Barbara Zielińska, aktualnie profesor w Nevada 
Desert Research Institute oraz dr Marek Sochacki, 
obecny kierownik Pracowni MS w CBMiM PAN). 
 W Łodzi od roku 1970 dostępny był aparat MRJ, 
dlatego wyniesione ze stażu w Vanderbilt University 
doświadczenia w zakresie badań strukturalnych 
związków fosforoorganicznych z wykorzystaniem 
pomiarów stałych sprzężenia 31P-77Se, 31P-15N, 31P-13C 
oraz 31P-19F [9], co zaowocowało kilkoma publika-
cjami, jakie znalazły szeroki oddźwięk w literaturze. 
Opisanie zależności spino-spinowych w sześcioczło-
nowych cyklicznych estrach i analogach kwasów 
fosforu cytowano jako „Regułę Steca” [3].
 Badania strukturalne łączyłem z pracami synte-
tycznymi, możliwość zaś usamodzielnienia nauko-
wego w Zakładzie Chemii Związków Heteroorga-
nicznych, kierowanym przez prof. Michalskiego, 
była uwarunkowana podjęciem tematyki, jakiej 
w zespole Mistrza dotychczas nie uprawiano. Moje 
pierwsze, już w pełni samodzielne badania, dotyczy-
ły opracowania takiej metody syntezy cyklicznych 
amidoestrów kwasu fosforowego, które pozwoliłyby 
na otrzymanie enancjomerów „Cyklofosfamidu”, 
leku przeciwnowotworowego szeroko stosowanego 
w formie mieszaniny racemicznej. W konsekwencji, 
we współpracy z warszawskim Instytutem Farma-
ceutycznym, utworzono w Łodzi Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Wdrożeniowe Ifotam Sp. z o.o. produ-
kujące lek przeciwnowotworowy o nazwie „Ifosfa-
mid” (www.ifotam.com.pl).
 Otrzymanie enancjomerów cyklofosfamidu sta-
nowiło w Polsce podwaliny chirotechnologii, kie-
runku, który w badaniach nowych leków jest uznany 
w skali międzynarodowej jako obowiązujący w kon-
sekwencji tragicznych doświadczeń dopuszczenia do 
stosowania jako leku związku o nazwie „Talidomid”. 
Ten lek uspokajający podawany w postaci mieszani-
ny racemicznej kobietom w okresie ciąży prowadził 
do tragicznych w skutkach malformacji płodów 
ludzkich, wywoływanych przez jeden z obecnych 
w mieszaninie enancjomerów. Według opracowanych 
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– w konsekwencji wyjaśnienia powodów tragicznego 
w skutkach dopuszczenie do stosowania jako leku 
racematu (i obowiązujących do dzisiaj) – norm dla 
nowych chiralnych związków do stosowania klinicz-
nego, niezbędnym warunkiem jest przebadanie 
aktywności obydwu czystych enancjomerów.
 Ta „przygoda” z badaniami nad stereokontrolo-
waną syntezą cyklofosfamidu i jego pochodnych 
(Ifosfamid, Trofosfamid) [4] ugruntowała moje zain-
teresowania, uzasadnioną także względami praktycz-
nymi, stereokontrolowaną syntezą innych klas związ-
ków. Podjąłem próby, już wówczas z licznym zespołem 
moich współpracowników, zaadaptowania opraco-
wanej dla syntezy związków alkenowych oraz imino-
wych metody Hornera-Wadswortha-Emmonsa do 
stereokontrolowanej syntezy P-chiralnych tio- i sele-
nofosforanów. Pionierskie, okupione ogromnym 
wysiłkiem prace moich ówczesnych współpracowni-
ków, Andrzeja Okruszka, Krystyny Lesiak, Bożenny 
Krzyżanowskiej, Bogdana Uznańskiego, Janiny Bara-
niak i innych, wykazały uniwersalność tej reakcji jako 
nowej metody syntezy tiofosforanów, ditiofosfora-
nów, seleno- i selenotiofosforanów, i doprowadziły 
do otrzymania metodami chemicznymi m.in. izome-
rów tiofosforanowych analogów cyklicznego fosfo-
ranu adenozyny (cAMP) i kolejnych cyklicznych 
nukleotydów, odgrywających kluczową rolę w funk-
cjonowaniu każdej żywej komórki. Dostępność tych 
związków jako modeli badawczych pozwoliła wyja-
śnić stereochemię działania cyklicznej fosfodieste-
razy, a we współpracy z zespołami niemieckimi 
(F. Eckstein, B. Jastorff), brytyjskimi (G. Lowe), ame-
rykańskimi (J. Gerlt, P. Frey) także zbadanie mecha-
nizmów wielu reakcji enzymatycznych przebiegają-
cych z udziałem cyklicznych nukleotydów (cNMP). 
Profesor Uniwersytetu Harvarda, Jeremy Knowles, 
opracowaną i opublikowaną przez nas metodę na-
zwał w monograficznej pracy opublikowanej w roku 
1981 w „Methods in Enzymology” [5] „reakcją 
Steca”, co zostało ugruntowane umieszczeniem 
„reakcji Steca”, obok 700 innych reakcji „nazwisko-
wych”, w wydanym wiele lat później encyklopedycz-
nym opracowaniu Comprehensive Name Reactions 
and Reagents, Wiley 2009 [6]. W ujęciu retrospek-
tywnym oceniam to wyróżnienie, spośród wielu 

innych, za wyraz najwyższego uznania dla mojej dzia-
łalności naukowej.
 Syntetyczne i stereochemiczne badania z wyko-
rzystaniem pochodnych nukleozydowych mocno 
przybliżyły moje zainteresowania do kwasów nukle-
inowych. W roku 1982 zostałem zaproszony jako 
distinguished visiting scientist do Bureau of Biologics, 
FDA , Bethesda, MD. Tam po raz pierwszy zapozna-
łem się z tematyką zautomatyzowanej syntezy oligo-
nukleotydowych fragmentów kwasów nukleinowych 
na fazie stałej. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom 
w zakresie chemii fosforu i siarki, wspólnie z G. 
Zonem, W. Eganem oraz B. Stec opublikowałem pra-
cę o zautomatyzowanej syntezie tiofosforanowych 
analogów oligonukleotydów [7]. Inspiracją do podję-
cia takich prac były doniesienia z pracowni prof. 
P. Zamecnika, iż oligonukleotydy DNA komplemen-
tarne do sekwencji RNA wirusa wywołującego mię-
saka Rousa są w stanie wywołać pożądany efekt tera-
peutyczny. Ograniczeniem takiego podejścia była 
niska trwałość naturalnego DNA. Uznałem zatem, 
iż zmodyfikowanie struktury DNA poprzez wprowa-
dzenie funkcji tiofosforanowych zwiększy trwałość 
DNA w warunkach komórkowych. Opublikowanie 
opracowanej metody syntezy oligonukleotydotiofos-
foranów otworzyło szeroki i ciągle aktualny [8] front 
badawczy nad terapeutycznym zastosowaniem tio-
fosforanowych analogów DNA. Warto jest wspo-
mnieć, iż firma ISIS Pharmaceuticals, Inc., (Carlsbad, 
Kalifornia) zarejestrowała i wprowadziła w paździer-
niku 1998 roku do stosowania klinicznego „Vitra-
vene”, (alternatywna handlowa nazwa „Fomiwir-
sen”), 21-merowy tiofosforanowyoligonukleotyd 
blokujący RNA wirusa cytomegalii (CMV). Podawa-
ny poprzez iniekcję roztworu jego soli sodowej bez-
pośrednio do gałki ocznej hamuje proces utraty 
wzroku u pacjentów z chorobą AIDS. 
 Moja „dusza stereochemika” nie pozwoliła mi na 
zignorowanie faktu, iż ta pierwsza, opracowana 
według mojej koncepcji, metoda syntezy tiofosfora-
nowych analogów oligonukleotydów nie rokowała 
nadziei na stereochemiczną kontrolę P-chiralnych 
funkcji internukleotydowych, a otrzymywane związ-
ki stanowiły mieszaninę diastereomerów. Otrzymanie 
stereozdefiniowanych form jest ważne, bo np. 
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tiofosforanowy dwunastomer otrzymany standardo-
wą metodą stanowi mieszaninę 2048 (211) indywidu-
alnych związków diastereomerycznych, [9], co bar-
dzo utrudnia odnalezienie pożądanego efektu, 
być może wynikającego z obecności tego „jednego 
jedynego” diastereomeru. Po 18-miesięcznej pracy 
w FDA powróciłem do Łodzi i w kierowanym przeze 
mnie Zakładzie Chemii Bioorganicznej CBMiM 
PAN podjąłem, mimo niepowodzeń wielu wstępnych 
i rozpoznawczych eksperymentów, zadanie opraco-
wania stereokontrolowanej syntezy PS-oligonukle-
otydów. „Ślepy los” ciągle sprzyjał badaniom naszego 
Zakładu; udane doświadczenia nad utlenianiem 
tiofosforanów do fosforanów za pomocą epitlenków 
[10] (dr Andrzej Okruszek, praca doktorska Piotra-
Gugi)] doprowadziły do opracowania nowej metody 
tiofosforylacji amin i alkoholi, nazwanej metodą 
oksatiafosfolanową [11]. Żmudny wysiłek moich 
oddanych współpracowników (dr Bogdan Uznański, 
dr Konrad Misiura) i kolejnych doktorantów (An-
drzej Grajkowski, Andrzej Wilk, Bolesław Karwow-
ski i inni) zaowocował opracowaniem stereokon-
trolowanej metody syntezy PS-oligonukleotydów, 
opatentowanej i opisanej w wielu publikacjach 
ogłoszonych w międzynarodowych czasopismach 
naukowych [12,13].
 Nie mogę pominąć faktu, iż atmosfera badawcza 
instytutów i zespołów naukowych Narodowych 
Instytutów Zdrowia (NIH) zaszczepiła we mnie 
wielką chęć podjęcia w Polsce badań o charakterze 
biotechnologicznym. Prace nad syntezą oligonukle-
otydów i ich wykorzystania do otrzymywania synte-
tycznych genów odpowiedzialnych za syntezę 
w systemach bakteryjnych i komórkowych drogo-
cennych białek o potencjalnym wykorzystaniu tera-
peutycznym, stanowiły atrakcyjny cel tworzenia 
podstaw do łączenia chemii, biologii i medycyny. 
Zgłoszony przeze mnie w Polskiej Akademii Nauk 
projekt badawczy dot. inżynierii białkowej został 
zaaprobowany i zrealizowany w ramach programu 
CPBR 3.1 „Molekularne podstawy biotechnologii” 
koordynowanego przez czł. rzecz. PAN prof. 
Kazimierza L. Wierzchowskiego. Pominę opis zakre-
su badawczego tego programu. Podkreślę tylko, 
że przy współpracy z zespołami prof. Andrzeja 

Płucienniczaka, doc. Jana Kłysika i kilkoma innymi, 
zostały otrzymane, jedne z pierwszych w Polsce, 
białka rekombinantowe, takie jak interleukina-2, 
czynnik martwicy nowotworowej TNF- , i inne. 
Przemiany ustrojowe roku 1989 zahamowały ten 
nurt badawczy, co było związane ze zmianą zasad 
finansowania nauki i odebraniem Polskiej Akademii 
Nauk roli kreatora kierunków i programów badaw-
czych. Funkcję tę przejął Komitet Badań Naukowych, 
który odszedł od idei kreowania polityki naukowej, 
pozostawiając ją na łaskawym losie „niewidzialnej 
ręki rynku”. 
 Dalsze rozszerzenie tematyki naukowej Zakładu 
było możliwe dzięki pracy zespołów badawczych 
kierowanych przez usamodzielniających się adiunk-
tów, Zbigniewa Leśnikowskiego, Barbarę Nawrot, 
Marię Koziołkiewicz, Lucynę Woźniak, Janinę Bara-
niak, Piotra Gugę, którzy po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora habilitowanego prowadzą we 
własnych zespołach badawczych samodzielne bada-
nia, wysoko cenione na arenie międzynarodowej. 
 Zapytany o perspektywy rozwoju wykreowanej 
tematyki oraz obszaru badawczego odpowiem lako-
nicznie: nie ma bardziej ekscytującej tematyki od tej, 
która ma na celu niesienie pomocy cierpiącym 
ludziom w konsekwencji poznanych oraz nadal roz-
poznawanych genetycznych mechanizmów chorób 
nękających współczesną cywilizację. Kluczem do tej 
pomocy jest rozszyfrowywanie tajemnic biologii 
życia, jakie jest pasmem zharmonizowanych reakcji 
chemicznych na poziomie molekularnym, w których 
kwasy nukleinowe pełnią funkcje wiodącą, a wytwa-
rzane w laboratoriach chemicznych analogi produk-
tów naturalnych stanowią zarówno narzędzia ba-
dawcze, jak i w licznych już przypadkach środki 
terapeutyczne. I nie do podważenia jest teza, iż opra-
cowanie przez chemików metod syntezy umożliwia-
jących produkcję syntetycznych genów stanowiło 
podstawę do wręcz rewolucyjnego rozwoju prac nad 
rozszyfrowywaniem genomów organizmów żywych.
 Zamierzonym elementem prezentacji mojej drogi 
naukowej jest zwrócenie uwagi na działalność 
dydaktyczną, gdyż spośród tych współpracowników, 
którzy byli w stanie podzielać mój entuzjazm i zaak-
ceptować wymogi ciężkiej pracy łamiącej często 
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przywileje „wolnych sobót”, 30 osób uzyskało sto-
pień doktora, a 10 – stopień naukowy doktora habi-
litowanego. Sześcioro uzyskało stopień profesora 
„prezydenckiego”, prowadząc własne zespoły ba-
dawcze w krajowych uczelniach i instytutach badaw-
czych. Z grona moich byłych doktorantów 4 osoby 
są profesorami w uczelniach amerykańskich, choć 
ogółem dziesięcioro spośród nich podjęło decyzję 
pracy w Stanach Zjednoczonych.
 Zdaję sobie sprawę z tego, iż czytający ten opis 
mojej drogi naukowej może się czuć bądź zagubiony 
(gdyż jest to zapewne opis dalece specjalistyczny), 
bądź znużony jego szczegółowością, choć był to tak-
że po części efekt zamierzony. Mam nadzieję, iż do 
tego tekstu zajrzą ludzie młodzi, stojący na początku 
swej kariery naukowej. Chcę zatem przekazać prze-
słanie –  wybór miejsca studiów i miejsca pracy 
naukowej powinien być starannie przemyślany, 
a przyszłe losy należy wiązać z wybitnymi uczonymi. 
Mam bowiem pełną świadomość, iż satysfakcja 
własna z podjętej drogi wynika ze szczęśliwego zwią-
zania mej kariery ze szkołą naukową prof. Jana 
Michalskiego. Ten wybitny uczony był wymagający, 
stawiał zadania badawcze z zakresu jego własnych 
zainteresowań naukowych, ale nie lekceważył 
oddolnych inicjatyw współpracowników, wybiegają-
cych poza ramy jego programu naukowego, a wspo-
magał budowanie ich własnych karier. To niewątpli-
wie jego kontakty naukowe i pomoc w uzyskiwaniu 
miejsc na staże zagraniczne (co było jego twardym 
wymogiem) miały niebywały wpływ na kształtowa-
nie i realizację własnych obszarów badawczych. Nie 
tolerował jednak prób „podczepiania się” pod tema-
tykę uprawianą za granicą, i wymagał oraz promował 
oryginalność podejmowanych projektów. 
 Drugim przesłaniem dla początkujących badaczy 
jest przywiązywanie wagi do nieudanych ekspery-
mentów. Dla młodych promotorów naturalne jest 
oczekiwanie pozytywnego wyniku założonego 
eksperymentu, lecz nie wolno lekceważyć niepowo-
dzenia bez szczegółowej analizy warunków oraz 
niezbywalnego eliminowania ewentualnych błędów 
doświadczalnych. Wykonany zgodnie ze stanem 
sztuki eksperyment dostarcza bądź oczekiwanego 
wyniku, bądź niesie informacje o innej naturze 

badanych reakcji bądź materii, niemieszczącej się 
w ramach początkowej hipotezy badawczej i – tak 
jak to próbowałem zilustrować w swym opowiada-
niu – stanowi punkt wyjścia odkrycia naukowego. Ta 
uwaga jest kierowana nie tylko do młodych badaczy. 
Współcześnie obowiązujący system rozliczania gran-
tów opiera się na „publikowalności” otrzymanych 
wyników, co zmusza autorów projektów do podej-
mowania zadań o w pełni przewidywalnym wyniku. 
Brak publikacji jest zagrożeniem i obawą przed nie-
rozliczeniem grantu. A przecież nauka opiera się na 
formułowaniu nowych hipotez badawczych bądź 
weryfikacji słuszności hipotez przyjętych za prawi-
dłowe. Nowa hipoteza może się nie sprawdzić, 
wynik zaś inny od spodziewanego może mieć więk-
sze znaczenie poznawcze pod warunkiem, iż praca 
zostanie pogłębiona o wyjaśnienia powodów i zosta-
ną zweryfikowane „prawdy uznawane”, jakie mogą 
się okazać nieprawdziwe. Przestrzegam zatem archi-
tektów nowej polityki naukowej przed „makdonal-
dyzacją nauki” i apeluję o zaufanie. Kolumb, kwe-
stionując konieczność opłynięcia Przylądka Dobrej 
Nadziei, nie dotarł do Indii, ale odkrył Amerykę. 
Czy potępi dzisiaj ktoś geologa, który w poszukiwa-
niu np. diamentów, złota bądź rudy uranu nie spełni 
swych oczekiwań ani oczekiwań sponsora swych 
badań, ale odkryje złoża np. gazu ziemnego bądź 
ropy naftowej? Nie rozwijając dalej tych rozważań, 
zwracam uwagę na potrzebę i powinność ochrony 
narodowej własności intelektualnej i wczesną analizę 
celowości patentowania wyników badań, wyprze-
dzającą publiczne ich upowszechnianie.
 Kończąc to „jubileuszowe opowiadanie” chcę 
z całą mocą podkreślić niezwykle ważną rolę badaw-
czą instytutów Polskiej Akademii Nauk. Nie byłem 
w swym życiu etatowym pracownikiem wyższej 
uczelni, choć społecznie prowadziłem zajęcia np. 
na uczelnianych studiach doktoranckich. W trakcie 
zaproszeń do pracy jako „wizytujący profesor” pro-
wadziłem w Pekińskim Uniwersytecie Medycznym, 
jak i w National Institute of Science and Technology 
(Tsukuba, Japonia) seminaria doktoranckie.W pełni 
doceniam wagę odpowiedzialności za rzetelność 
przekazywanej wiedzy, jak i satysfakcję z kontaktów 
z młodzieżą akademicką. Ale wielomiesięczne 
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pobyty i praca w Instytucie Medycyny Doświad-
czalnej Maxa-Plancka w Getyndze oraz w FDA 
w Bethesdzie, jak i roczny pobyt w NIH jako fogarty 

scholar in residence, gdzie, na zaproszenie dyrektora 
NIH, dr. Bernadine Healy, dwukrotnie uczestniczy-
łem w spotkaniach dyrektorów NIH z ówczesnym 
wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Albertem 
Gore, jak i wielokrotnie – w posiedzeniach Komisji 
Kongresowej USA, surowo oceniającej zarówno pro-
gramy badawcze, jak i sposób wykorzystania przy-
znanych środków budżetowych instytutów NIH, 
utrwaliły moje przekonanie o słuszności istnienia 
takich instytutów badawczych, jak instytuty Polskiej 
Akademii Nauk. To w Centrum Badań Molekular-
nych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, z którym 
związałem całe moje życie zawodowe, pozycja na-
ukowa Mistrza oraz jego koneksje naukowe, rywali-
zacja naukowa drogą zewnętrznego zdobywania 
uznania i satysfakcji z działalności badawczej, jak 
i system finansowania statutowego badań pozwoliły 
mi na pracę badawczą wypełniającą moje oczekiwa-
nia i ambicje realizacji własnych marzeń, których 
zapewne nie mógłbym realizować przy determini-
stycznych założeniach współczesnej polityki finanso-
wania badań naukowych. 
 Z konieczności ograniczeń edytorskich nie pre-
zentowałem wielu wyników, jakie miały istotny 
wpływ na wywoływanie badań interdyscyplinarnych. 
W utworzonym w roku 1979 i zatrudniającym 
wyłącznie chemików syntetyków Zakładzie Chemii 

Bioorganicznej powstały pracownie hodowli komór-
kowych, bioinżynierii białkowej, badań izotopo-
wych, a większość zatrudnionych stanowią biolodzy, 
biofizycy, czy też absolwenci studiów biotechnolo-
gicznych. Osoby zainteresowane zapraszam do od-
wiedzenia strony internetowej www.cbmm.lodz.pl, 
bo nawet jej pobieżne przestudiowanie wskazuje na 
możliwość prowadzenia badań strukturalnych, jak 
i wzajemne współoddziaływanie z chemią i fizyką 
polimerów. W tym kontekście, dziękując kierownic-
twu Akademii za zaproszenie do autorskiego udziału 
w księdze jubileuszowej przygotowywanej z okazji 
60-lecia powstania Polskiej Akademii Nauk, nie 
mogę pominąć wyznania, iż przyjąłem je z bardzo 
mieszanymi uczuciami. Sądzę bowiem, iż wielu jest 
zasłużonych dla nauki chemików, związanych bądź 
członkostwem, bądź zatrudnieniem w instytutach 
PAN, którzy zapewne mogą się poszczycić swoim 
bardziej znaczącym od mojego wkładem do rozsła-
wienia polskiej nauki. Zaś do kreatorów polityki 
naukowej państwa zwracam się z apelem o większe 
zaufanie do uczonych i poszanowanie niezbędnego 
dla uprawiania badań naukowych ich prawa do 
ryzyka. Bo, jak śpiewał Wysocki: „dla zdobywania są 
warte tylko te góry, na których jeszcze nikt wcześniej 
nie postawił swojej stopy”.
 Kończąc, chcę wyrazić swoje gorące i serdeczne 
podziękowania moim wszystkim byłym i aktualnym 
współpracownikom.
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Roman Teisseyre, członek rzeczywisty PAN        
PROCESY EKSTREMALNE W OŚRODKACH CIĄGŁYCH 
ORAZ BADANIA LITOSFERY

 Wstęp. Dynamika i struktura wnętrza Ziemi jest 
obszarem badawczym leżącym u podstaw geofizyki 
i geologii. W organizacji wielkich eksperymentów 
pomiarowych wykorzystujemy najnowsze techniki 
pomiarowo-obliczeniowe, a do interpretacji proce-
sów dynamicznych konieczna jest weryfikacja pod-
staw teorii mechaniki ośrodków ciągłych. Pomiary 
i eksperymenty sejsmiczne przynoszą względnie pre-
cyzyjne dane o płytkich i głębokich strukturach, 
a nawet o całej wewnętrznej strukturze Ziemi. 
W procesach dynamicznych istotnym problemem 
staje się analiza i modyfikacja podstaw teoretycznych 
mechaniki ośrodków ciągłych, w ciałach stałych – 
uwzględnienie naprężeń rotacyjnych oraz  pól inte-
rakcji, rozkładu gęstości defektów i naprężeń 
indukowanych, a w mechanice cieczy – problemy 
procesów wirowych i turbulencja. Staram się więc 
przedstawić tu osiągnięcia z ostatnich lat zarówno 
w zakresie teorii, jak i badań eksperymentalnych, 
które razem zawsze stanowią podstawę rozwoju 
określonej dyscypliny. 
 Asymetryczna Teoria Ośrodków Ciągłych. 
Teoria ośrodków ciągłych wraz z propagacją fal, 
w tym fal sejsmicznych, jest podstawą fizyki wnętrza 
Ziemi. Jednak już na przełomie XIX-XX wieków 
bracia Cosserat, uznając jej poważne braki, wprowa-
dzili dodatkowo niezależne pola obrotów. Później 
powstały inne uogólnienia. Ograniczę się do omó-
wienia tylko podstawowych przesłanek i założeń 
prowadzących do Asymetrycznej Teorii Kontinuum. 
W teorii ośrodków ciągłych, opartej na równaniu 
ruchu Newtona, głównym elementem jest pole prze-
sunięć, którego istnienie w ciałach stałych zdawały 
się dobitnie potwierdzać  pomiary sejsmograficzne. 
Już na początku XX wieku sejsmolodzy próbowali 
wykryć drgania rotacyjne, ale ich istnienie potwier-
dziły dopiero pod koniec XX wieku precyzyjne po-
miary oparte na efekcie Sagnaca w obserwatorium 

Wetzell w Bawarii. Nowe teorie mechaniki ośrod-
ków to przede wszystkim teorie mikromorficzne 
(cf., prace Eringena, od 1964) oraz teoria asyme-
trycznej elastyczności Witolda Nowackiego (mono-
grafia, 1986), w których istotnym elementem jest 
założenie symetrii centralnej dla pól przesunięć 
i rotacji. Pola przesunięć wydają się doświadczalnie 
potwierdzone przez pomiary sejsmometryczne. Jed-
nak ich fizyczne istnienie jest więcej niż wątpliwe, 
gdy chcemy sobie wyobrazić ich propagacje przy 
dużych długościach fal, np. setek kilometrów. 
Sejsmometry oparte są na bezwładności układu po-
miarowego w stosunku do sztywnej podstawy, w ten 
sposób przesunięcia powstają na skutek całkowania 
po czasie ich uśrednionych wartości, u , działają-
cych na podstawę sejsmometru, L. Otrzymane 
w ten sposób przesunięcie, u , nie oznacza jego 
fizycznego istnienia. Stwierdzamy natomiast istnie-
nie pochodnej proporcjonalnej do u L; inter-
pretowane przesunięcia odnoszą się do sumy wartości: 
u t Tu  (dla obserwacji dla okresu fali T). 
A więc pomiary sejsmometryczne stwierdzają  tylko 
istnienie deformacji, u L , a nie istnienie same-
go przesunięcia. Paradoks związany z obserwacjami 
wielokilometrowych przesunięć może być w ten 
sposób wyjaśniony. Podobnie ma się sprawa  z obser-
wowanymi obrotami; faktycznie możemy stwierdzić 
tylko istnienie odpowiednich pochodnych kątowych. 
Natomiast przesunięcia czy rotacje pozostają w no-
wej teorii tylko jako element czysto matematyczny 
w wyrażeniach na deformacje. Warto też zauważyć, 
że w równaniach mechaniki ośrodków ciągłych pola 
przesunięć nie występują explicite. Jednak, oczywi-
ście, na skutek trzęsień Ziemi obserwujemy przesu-
nięcia wzdłuż odpowiednich rozrywów czy uskoków  
geologicznych. Tak więc gdy przyjmiemy, że pola 
przesunięć i rotacji fizycznie nie istnieją, to przestaje 
logicznie obowiązywać postulat centralnej symetrii. 
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Dochodzimy do podstaw Asymetrycznej Teorii 
Kontinuum (cf., monografia Teisseyre, 2008, oraz 
prace autora w „Bull. Seismol. Soc. Am.”, 2009, 
2011, i w druku: „J. Seismol.”, 2012) opartej 
wyłącznie na niezależnych polach deformacji (albo 
inaczej na polach naprężeń osiowych, ścinających 
i rotacyjnych). W tej teorii pola przesunięć i rotacji 
służą wyłącznie do matematycznego wyrażenia pól 
deformacji i odpowiednich równań. Oczywiście  
pola przesunięć pojawiają się fizycznie wzdłuż usko-
ków tektonicznych, ale to dotyczy zerwania ciągłości 
i zmiany struktury przyległego materiału.
 Warto też zauważyć, że w zagadnieniach dyna-
micznych istotną rolę odgrywają procesy typu 
release-rebound  zbliżone do oddziaływań elektro-
magnetycznych i równań typu Maxwella; odpowied-
nie procesy wyzwolenia naprężeń ścinania prowadzą 
do powstania naprężeń rotacji i odwrotnie. Jednak 
ścisłe i niezmiennicze sformułowanie odpowiednich 
równań wymagało analizy w 4 wymiarach. Ponadto 
mechanizm release-rebound  szczególnie  interesują-
co przedstawia propagację fal z naprzemiennymi 
naprężeniami rotacji i ścinania. Te wspomniane pra-
ce wyraźnie przyczyniły się do otwarcia nowego 
kierunku badań w sejsmologii. Warto wymienić 
pierwsze monografie z tego zakresu: 
– R. Teisseyre, and E. Majewski, Eds., 2001 
Earthquake Thermodynamics and Phase Transfor-
mations in the Earth’s Interior, Academic Press.
– R. Teisseyre, M. Takeo  and E. Majewski, Eds., 
2006, Earthquake Source Asymmetry, Structural 
Media and Rotation Effects,  Springer.
– R. Teisseyre, H. Nagahama and E. Majewski, Eds., 
2008, Physics of Asymmetric Continua: Extreme 
and Fracture Processes, Springer.
Monografie te zawierają również osiągnięcia auto-
rów, m.in. z Japonii, USA i Niemiec. 
    Pierwsze międzynarodowe sympozjum dotyczące 
„rotational seismology” zostało zorganizowane przez 
amerykańską Służbę Geologiczną: Menlo Park, 2007, 
a następne: Czechy, Praha, 2010.  Uogólnienie Asy-
metrycznej Teorii Kontinuum obejmuje ciała stałe 
i ciekłe z odpowiednimi polami molekularnymi. 
Odpowiednikiem pól naprężeń molekularnych 
(pochodne czasowe naprężeń) w mechanice cieczy, 

stają się w ciałach stałych molekularne prędkości 
przesunięć (pochodne przesunięć transportu) two-
rzące swoiste wnęki molekularnych nieciągłości. 
 Badania głębokich struktur wnętrza Ziemi. Te 
badania eksperymentalne miały moje bezpośrednie 
wsparcie w zupełnie początkowym okresie. Głów-
nym ich promotorem i kierownikiem jest prof. Alek-
sander Guterch, czł. rzecz. PAN. Przy jego pomocy 
będą wspomniane najważniejsze wyniki sejsmicznych 
badań litosfery na obszarze Europy Centralnej, 
w rejonach Arktyki i Antarktyki, organizowane także 
przez Zakład Sejsmicznych Badań Litosfery, Instytut 
Geofizyki PAN, przy współpracy z Instytutem 
Geofizyki UW (prof. Marek Grad, czł. koresp. PAN). 
Te głębokie badania sejsmiczne prowadzą do okre-
ślenia struktury, składu i stanu fizycznego oraz zro-
zumienia mechanizmu ewolucji naszej planety. 
Szczególne znaczenie mają metody oparte na analizie 
przebiegu fal sprężystych, których źródłem są natu-
ralne trzęsienia ziemi, bądź sztucznie generowane 
przy użyciu ładunków wybuchowych. Dwuwymia-
rowe i przestrzenne modelowanie zewnętrznej po-
włoki Ziemi, jaką stanowi skorupa ziemska, pozwa-
lają na wiarygodną korelację między wynikami badań 
geologicznych, ograniczonych zwykle do struktur 
przypowierzchniowych i strukturą głębokiego wnę-
trza Ziemi. Prawie cała historia ewolucji Ziemi jest 
zarejestrowana w skorupie kontynentalnej sięgającej 
zwykle do głębokości 30-50 km – granica Moho. 
Skorupa ziemska na kontynentach stanowi więc 
naturalne archiwum do badania historii ewolucji 
naszej planety. 
 Europa Centralna, obszar między Bałtykiem 
i Adriatykiem, charakteryzuje się niezwykle złożoną 
strukturą geologiczną i historią ewolucji tektonicz-
nej. Całą złożoność sytuacji tektonicznej tej części 
Europy, a szczególnie obszaru Polski, ilustruje szkic 
tektoniczny przedstawiony na rys. 1a. Wszechstron-
ne i dokładne rozpoznanie strefy kontaktu protero-
zoicznego kratonu wschodnioeuropejskiego, wieku 
ok. 1 miliarda lat, z fanerozoiczną strefą mobilną 
środkowej i zachodniej Europy, wieku ok. 300 mi-
lionów lat,  jest nieodzownym warunkiem zrozumie-
nia procesów geologicznych, które kształtowały 
kontynent europejski. Ta strefa kontaktu to znana 
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strefa Teisseyre’a – Tornquista (T – T) lub w szerszym 
ujęciu – transeuropejska strefa szwu TESZ (Trans-
European Suture Zone). Ta struktura odkryta przez 
Wawrzyńca Teisseyre’a (czł. PAU, 1860-1939) zosta-
ła  potwierdzona przez badania magnetyczne na więk-
szym obszarze Europy (A. J. H. Tornquist, 1868-
1944). Obecnie trzeba też zaznaczyć, że z tą strefą 
związane są złoża gazów łupkowych. Tak więc 
w strukturze tektonicznej Europy obszar Polski sta-
nowi swoiste, niezwykle interesujące i złożone, natu-
ralne laboratorium geodynamiczne. Tak złożoną 
strukturę tektoniczną Europy Centralnej można roz-
poznać przy pomocy głębokich badań geofizycznych, 
szczególnie sejsmicznych, obejmujących całą litosfe-
rę i sięgającą na obszarze kontynentalnym do głębo-
kości 100-200 km. Takie zadanie zostało podjęte 
i zrealizowane w latach 1997-2003 na obszarze 
Europy Centralnej, w tym przede wszystkim na ob-
szarze Polski, w ramach wielkiego międzynarodowe-
go programu sejsmicznych badań głębokich struktur 

skorupy ziemskiej i dolnej litosfery. W programie 
zrealizowanym z inicjatywy i pod kierunkiem strony 
polskiej uczestniczyło 35 instytucji naukowych i prze-
mysłowych z 15 krajów europejskich oraz z USA 
i Kanady. Były to eksperymenty sejsmiczne, znane 
jako projekty międzynarodowe: POLONAISE ’97, 
CELEBRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003 
oraz GRUNDY 2003 (A. Guterch, M. Grad i inni, 
1998-2011).
 Wszystkie główne struktury geologiczne Europy 
Centralnej, między Bałtykiem i Adriatykiem, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski – mają-
cym kluczowe znaczenie w geodynamice kontynentu 
europejskiego, zostały objęte systemem najnowocze-
śniejszych profili sejsmicznych, o łącznej długości 
około 20.000 km (rys. 1b). Przykład osiągniętych 
wyników badań przedstawiono na rys. 2a, b. Są to 
modele skorupy ziemskiej (2a) i dolnej litosfery (2b) 
wzdłuż profilu P4 z eksperymentu POLONAISE’ 97, 
którego lokalizacja jest przedstawiona na rys. 1a. 

Rys. 1 Szkic tektoniczny Europy Centralnej: (a) profile sejsmiczne z eksperymentów POLONAISE’97, CELEBRATION 2000, ALP 2002, 
SUDETES 2003; (b) łączna długość 20 000 km, 295 punktów generacji fal i ok. 7000 punktów rejestracji. 
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Przykład ten ilustruje niezmierną złożoność struktu-
ry skorupy ziemskiej i dolnej litosfery w strefie 
kontaktu wielkich płyt litosferycznych kontynentu 
europejskiego, czyli w strefie T – T, TESZ. 
 Eksperyment sejsmiczny CELEBRATION 2000, 
zrealizowany na obszarze Europy Centralnej i Wschod-
niej o powierzchni ok. 500.000 km2, przy użyciu 

1240 stacji sejsmicznych, udostępnionych głównie 
przez amerykańskie centra badawcze, został uznany 
w raporcie dla Europejskiej Fundacji Nauki (EURO-
PROBE Project, ESF, 2001) za największe przedsię-
wzięcie badawcze tego typu w historii geofizyki 
światowej.

 W opinii międzynarodowego środowiska nauko-
wego zbadany obszar Europy Centralnej jest obsza-
rem o najlepiej aktualnie rozpoznanej głębokiej 
strukturze skorupy ziemskiej i dolnej litosfery do 
głębokości 60-100 km. W wydawnictwie „MAGIC 
UNIVERSE”, Oxford Gide to Modern Science 
(2003) zaliczono eksperyment sejsmiczny CELE-
BRATION 2000 do klasy eksperymentów, które 
wprowadzają naukę w XXI wiek. Osiągnięte od-
krywcze wyniki stworzyły podstawę nowej interpre-
tacji geofizyczno-geologicznej głębokich struktur 
litosfery Ziemi. W  prestiżowej monografii Treatise 

Rys. 2.  Model skorupy (2a) i model litosfery (2b); profil P4, eksperyment POLONAISE’97 (czarne trójkąty oznaczają punkty generacji fal, 
a cyfry prędkości fal sejsmicznych w km/s). 

on Geophysics, (vol.1, 2007), podsumowującej 
największe dokonania naukowe w zakresie fizyki 
wnętrza Ziemi od XIX wieku, specjalny rozdział 
poświęcono wynikom uzyskanym w eksperymentach 
sejsmicznych na obszarze Europy Centralnej (A. Gu-
terch, M. Grad, G.R. Keller). 
 Realizacja wszystkich wymienionych ekspery-
mentów sejsmicznych była możliwa dzięki zastoso-
waniu nowej metodologii badań sejsmicznych, która 
pozwoliła na wielokrotne obniżenie kosztów bardzo 
drogich prac eksperymentalnych. Wielomilionowe 
nakłady finansowe poniesione przez stronę polską 
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były w około 70% pokryte ze środków pozabudżeto-
wych, a także częściowo zagranicznych (NSF, USA).
 Podobne sejsmiczne badania litosfery Ziemi, 
w nieco mniejszym zakresie, ale o wielkim znaczeniu 
dla badań geodynamicznych, zostały wykonane 
przez Instytut Geofizyki PAN w Arktyce i Antarktyce 
(A. Guterch, M. Grad i inni, 1978-2011), również 
we współpracy międzynarodowej. W Arktyce bada-

nia wykonano w strefie kontaktu północno-amery-
kańskiej płyty litosferycznej z płytą euroazjatycką – 
rejon Archipelagu Svalbard. Natomiast w Antarktyce 
tego typu badania wykonano w strefie kontaktu 
płyty oceanicznej Pacyfiku Południowego z płytą 
Antarktyki Zachodniej, w rejonie Półwyspu Antark-
tycznego i Archipelagu Szetlandów Południowych.
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Bogdan Marciniec, członek rzeczywisty PAN        
INTEGRACJA MULTIDYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAUKOWYCH 
PODSTAWĄ INNOWACJI HIGH-TECH

 Rocznica sześćdziesięciolecia Polskiej Akademii 
Nauk jest doskonałym pretekstem do refleksji nad 
rolą tej organizacji w przeszłości oraz wizją jej dal-
szych losów w przyszłości. Chociaż członkiem kor-
poracji zostałem w 1994 jako pracownik Wydziału 
Chemii UAM, to moje związki z Polską Akademią 
Nauk sięgają roku 1973. Wówczas, jako doktor che-
mii zaangażowałem się w realizację idei integracji 
środowiska chemików w Poznaniu przez ówczesne-
go sekretarza naukowego Oddziału PAN w Pozna-
niu, wybitnego chemika, członka rzeczywistego PAN 
profesora Macieja Wiewiórowskiego, który w 1975 
roku stworzył pierwszą w Polsce regionalną Komisję 
Nauk Chemicznych przy Oddziale. Po uzyskaniu 
habilitacji (1975) zostałem wybrany na sekretarza 
naukowego Komisji Nauk Chemicznych (1978) 
w Poznaniu, a w latach 1984-1990 (po dwóch ka-
dencjach prof. Stefana Paszyca) sprawowałem funk-
cję jej przewodniczącego. Komisja ta była jedynie 
regionalnym odzwierciedleniem znakomitej formuły 
integracyjnej, jaką przyjął już od lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku Komitet Chemii PAN z jego 
przewodniczącymi, światowej rangi chemikami – 
profesorami: Adamem Bielańskim (obecnie honoro-
wym przewodniczącym Komitetu), Jerzym Haberem 
i Mieczysławem Mąkoszą. Mając takie wzorce, jako 
przewodniczący Komitetu (w latach 1996-2007) 
kontynuowałem wspaniałą passę Komitetu, tj. jej 
ogromną rolę w integracji chemików pracujących 
w uczelniach, instytutach PAN, instytutach resorto-
wych i przemysłowych ośrodkach badawczych. 
Konsekwencją tej działalności było m.in. przygoto-
wanie w 2004 roku monografii Misja chemii 
(Wyd. Poznańskie) i w roku 2011 – Misja nauk 
chemicznych  (Wyd. Nauka i Innowacje), które uka-
zały się pod moją redakcją. Autorami rozdziałów są 
wybitni polscy chemicy i przedstawiciele nauk po-
krewnych podkreślający kluczową, ale jednocześnie 

służebną rolę nauk chemicznych w globalnym 
rozwiązywaniu podstawowych problemów innych 
dziedzin oraz postępu naukowo-technicznego w wa-
runkach zrównoważonego rozwoju współczesnej 
cywilizacji.
 Chemia pozwala zrozumieć właściwości fizyczne 
materiałów na poziomie molekularnym i supramole-
kularnym, tłumaczy także funkcjonowanie organi-
zmów żywych, współdziałając z biologią i medycyną. 
Jednakże czołowym kierunkiem badań chemicznych 
jest poszukiwanie oryginalnych dróg syntezy (głów-
nie w oparciu o procesy katalityczne) molekular-
nych i makromolekularnych związków chemicznych 
o specjalnych  właściwościach tzw. fine chemicals 

(również biochemicals), które są podstawą materia-
łów (biomateriałów) bądź ich prekursorami. Istotą 
sukcesów jest filozofia oryginalnych pomysłów 
w zakresie chemii, wywodzących się ze współdziała-
nia chemików i biochemików oraz syntetyków ze 
specjalistami określającymi pożądane (spodziewane) 
właściwości produktów oraz opracowanie technolo-
gii i biotechnologii ich wytwarzania, a także dokona-
nie wyboru najlepszych, najbardziej konkurencyj-
nych produktów w zależności od możliwości ich 
komercjalizacji. Staram się w swojej działalności 
naukowej i innowacyjnej być gorącym zwolennikiem 
tej idei. Dlatego też głównym celem i obszarem 
mojej działalności naukowej (wraz z zespołem) jest 
poszukiwanie nowych reakcji katalitycznych i no-
wych katalizatorów znanych reakcji przede wszyst-
kim w chemii krzemu (germanu i boru) i ich 
wykorzystanie w opracowaniu syntez, a następnie 
zaawansowanych technologii fine chemicals oraz ich 
inkubacji w parkach naukowo-technologicznych 
i wdrożenia w przemyśle.
 Dwie prestiżowe nagrody, które otrzymałem 
w 2009 roku, przyznawane za osiągnięcia z ostatnich 
4-5 lat, są w rzeczywistości efektem moich prawie 
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czterdziestoletnich doświadczeń w katalizie związ-
ków krzemu (od stażu podoktorskiego w USA 
w roku 1971), które umożliwiły mi stworzenie 
w Poznaniu ośrodka badawczego o wysokiej randze 
międzynarodowej. Przy czym nagroda Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii badań na 
rzecz rozwoju nauki została przyznana za „pionierski 
wkład w rozwój chemii metalonieorganicznej i kata-
lizy metaloorganicznej oraz zastosowanie badań ka-
talitycznych w syntezie organicznej i syntezie nano-
materiałów”, a Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
uznała moje osiągnięcia w obszarze nauk technicz-
nych za „odkrycie nowych reakcji i nowych kataliza-
torów procesów prowadzących do wytwarzania 
materiałów krzemoorganicznych o znaczeniu prze-
mysłowym”. Istotą osiągnięć w zakresie katalizy jest 
odkrycie przez mój zespół nowych efektywnych ka-
talizatorów procesów hydrosililowania jako podsta-
wowej metody syntezy związków krzemoorganicz-
nych, tzn. zawierających wiązanie krzem-węgiel, 
które są fascynujące dlatego, że symbolizują związki 
łączące materię ożywioną ze światem mineralnym. 
Pierwsze w świecie całościowe syntetyczne opraco-
wanie na temat tej reakcji zawarto w książce Com-
prehensive Handbook on Hydrosilylation B. Marci-
niec ed. (Pergamon Press, 1992), autorstwa mojego 
zespołu. Monografia była krokiem milowym w dys-
cyplinie obejmującej wszystkie jej aspekty i jest 
powszechnie oceniana w literaturze jako „biblia 
hydrosililowania”. Trzydzieści lat badań zespołu 
poznańskiego zaowocowało odkryciem wielu efek-
tywnych katalizatorów procesów hydrosililowania 
alkenów i alkinów z wytłumaczeniem mechanizmów 
ich działania, umożliwiających opracowanie nowych 
syntez, a następnie małotonażowych technologii 
produkcji związków krzemoorganicznych. Rezulta-
tem tych badań jest seria Catalysis of Hydrosilylation 
składająca się z 40 publikacji oraz 40 patentów i 14 
licencji na technologie, które są podstawą produkcji 
(powołanego z mojej inicjatywy w roku 1989) Przed-
siębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego UNISIL 
w Tarnowie-Mościcach. Był to bodajże pierwszy 
w Polsce typowy uniwersytecki spin-off.
 Badania nad procesami hydrosililowania były 
także podstawą odkrycia przez mój zespół w 1984 

roku reakcji sprzęgania olefin (aktywacji wiązania 
węgiel-wodór w olefinach) z winylosilanami. Reak-
cja ta nazywana niekiedy „metatezą Marcińca” 
spotkała się z wielkim zainteresowaniem w świecie. 
Dr B. Arkles – właściciel i dyrektor Gelest Inc, USA, 
kompanii produkującej związki metaloorganiczne 
określił tę reakcję jako jedną z trzech najbardziej 
perspektywicznych nowych katalitycznych metod 
syntezy związków krzemoorganicznych. 
 Nagroda FNP w obszarze nauk technicznych jest 
związana z odkryciem w ciągu ostatnich lat kolej-
nych katalitycznych reakcji sililującego sprzęgania 
(poza olefinami) alkinów i związków zawierających 
wiązania heteroatom-wodór z winylosilanami oraz 
ich zastosowaniem w syntezie materiałów krzemo-
organicznych o zaprogramowanych właściwościach. 
Rozszerzenie koncepcji katalizy kompleksami zawie-
rającymi wiązania metal-krzem (i M-H) na inne re-
akcje związków krzemu, tj. podwójnego sililowania 
olefin, dehydrogenującego sprzęgania wodorosila-
nów oraz sililoformylacji alkenów upoważniło mnie 
do wprowadzenia do literatury światowej określenia 
silicometallics jako związków zawierających wiązanie 
metal-krzem (odpowiedzialnych za katalizę w chemii 
krzemu) przez analogię do organometallics, które 
określa związki zawierające wiązanie metal-węgiel 
(odpowiedzialne za katalizę w chemii organicznej).
 W 2007 roku zostałem zaproszony jako jeden 
z czterech wykładowców plenarnych (jedyny 
z Europy) na odbywające się corocznie prestiżowe 
Amerykańskie Sympozjum Krzemowe poświęcone 
nowościom w nauce (nie tylko w chemii) o krzemie 
– pierwiastku XXI wieku. Wygłosiłem tam wykład 
zatytułowany „Silicometallics and Catalysis – Appli-
cation to Synthesis of Organosilicon Reagents and 
Polymers”. Pół roku później Wydawnictwo Springer 
przy serii publikacji poświęconej postępom w nauce 
o krzemie, zwróciło się do mnie o napisanie pierw-
szego tomu w serii Advances in Silicon Science, 
który na początku 2009 roku ukazał się jako mono-
grafia książkowa Hydrosilylation. A Comprehensive 
Review on Recent Advances autorstwa mojego 
oraz moich uczniów (H. Maciejewski, C. Pietraszuk, 
P. Pawluć). „Monografia w/w w sposób niezwykle 
syntetyczny i rzetelny omawia wszystkie najnowo-
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cześniejsze aspekty hydrosililowania i nie wątpię, że 
po «biblii», bardzo szybko zyska reputację «Nowego 
testamentu» dla chemików i inżynierów, zajmujących 
się związkami krzemoorganicznymi” – pisze w swo-
jej recenzji prof. J. Harrod.
 Podstawą Nagrody Ministra Nauki było rozsze-
rzenie badań poza chemię krzemu i w efekcie dopro-
wadzenie do odkrycia nowej, ogólnej reakcji sprzę-
gania (metalacji) winylometaloidów (Ge, B, Si) ze 
związkami zawierającymi wiązanie węgiel-wodór 
i wiązanie heteroatom-wodór. Są to pionierskie 
prace w nowym obszarze tzw. chemii metalonieorga-
nicznej.  I chociaż ta dziedzina chemii była wyodręb-
niona już w 1992 roku przez Fehlnera, to jednak 
określenie roli związków metalonieorganicznych 
w katalizie jest naszym odkryciem, czego dowodem 
było powierzenie mi napisania rozdziału „Inorgano-
metallic Chemistry” w wielotomowej encyklopedii 
UNESCO (w roku 2005). Odkrycie to wyznacza 
nową strategię zastosowania związków winylometa-
loidowych w syntezie organicznej, a przede wszyst-
kim w syntezie polimerów i nanomateriałów oraz 
prekursorów materiałów optoelektronicznych.
 Celem prowadzonych obecnie przez mój zespół 
badań jest wykorzystanie odkrytych wcześniej przez 
nas reakcji i/lub katalizatorów w syntezie funkcjona-
lizowanych molekularnych i makromolekularnych 
materiałów krzemoorganicznych przede wszystkim 
silseskwioksanów i sferokrzemianów, a także wysoce 
π-sprzężonych polimerów wykazujących właściwości 
optoelektroniczne. Innym jeszcze kierunkiem jest 
opracowywanie syntez molekularnych związków 
organicznych oraz polimerów organicznych zawie-
rających π-sprzężone wiązania węgiel-węgiel w opar-
ciu o reakcje sekwencyjne (tandemowe), w których 
związki winylometaloidowe (głównie krzemu) speł-
niają rolę produktów pośrednich. O ile chemia me-
taloorganiczna (głównie poprzez reakcje katalityczne 
odkryte i rozwijane od połowy XX wieku) spowo-
dowała niebywały rozwój chemii i technologii 
związków organicznych, o tyle w odpowiedniej pro-
porcji chemia metalonieorganiczna będzie podstawą 
syntez nowych materiałów XXI wieku, składających 
się (oprócz węgla) z pierwiastków bloku p (a także 
częściowo bloku d i f).

 Moje wieloletnie doświadczenie w badaniach 
podstawowych i technologicznych w obszarze che-
mii i katalizy metaloorganicznej oraz transferu wyni-
ków do praktyki gospodarczej, a także liczne funkcje 
pełnione w zakresie organizacji badań naukowych 
w Polsce, stały się inspiracją do stworzenia w naszym 
kraju europejskiego modelu współpracy nauki 
z praktyką gospodarczą. Jego istotą powinno być 
wykorzystanie wysokiego potencjału i dorobku naj-
lepszych zespołów uczelnianych, instytutów PAN 
i instytutów badawczo-rozwojowych do znacznego 
wzrostu innowacyjności w polskiej gospodarce, 
w szczególności w małych i średnich przedsiębior-
stwach innowacyjnych typu high-tech. Dlatego też, 
wykorzystując ponadprzeciętny potencjał badawczo-
rozwojowy ośrodka poznańskiego w naukach przy-
rodniczych, ścisłych i technicznych, podjąłem się roli 
inicjatora utworzenia Wielkopolskiego Centrum 
Zaawansowanych Technologii – Materiały i Bioma-
teriały (WCZT). Projekt jest realizowany przez kon-
sorcjum stworzone przez 11 poznańskich instytucji, 
tj. 5 uczelni, 4 instytuty PAN, instytut resortowy 
oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny 
(PPN-T) Fundacji UAM. Koordynatorem jest 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
a dzięki środkom z Unii Europejskiej możliwe 
stało się sfinansowanie infrastruktury Centrum 
WCZT, które jest zlokalizowane na terenie kampusu 
Morasko, a szacunkowy koszt jego budowy wyniesie 
63 mln euro.
 Głównym celem WCZT jest stworzenie w Po-
znaniu multidyscyplinarnego ośrodka o wysokiej 
randze międzynarodowej, grupującego najlepszych 
specjalistów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych 
i technicznych, skoncentrowanego na badaniach 
nowych materiałów i biomateriałów, mających wie-
lostronne zastosowania. Istotą działań tego ośrodka 
będzie opracowywanie oryginalnych syntez chemi-
kaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów, a także 
nowej generacji nanomateriałów i ich prekursorów, 
a następnie – przygotowanie zaawansowanych tech-
nologii i biotechnologii ich wytwarzania z przezna-
czeniem dla optoelektroniki, medycyny, farmacji, 
rolnictwa oraz wielu dziedzin gospodarki. 
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 Utworzony przeze mnie w 1995 roku pierwszy 
w Polsce Park Naukowo-Technologiczny w Pozna-
niu, zgodnie z ideą parków naukowo-technologicz-
nych w USA (Dolina Krzemowa), koncentruje się na 
przygotowaniu nowych technologii i rozwoju usług 
naukowo-technicznych na potrzeby małych i śred-
nich firm. Obecnie na terenie PPN-T działa ponad 
50 przedsiębiorstw innowacyjnych, a także ośrodki 
badawczo-rozwojowe firm polskich i zagranicznych 
oraz centra badawcze świadczące szerokie usługi dla 

firm spoza Polski. Zespół inkubatorów dla innowa-
cyjnych firm typu spin-off w PPN-T będzie spełniać 
kluczową rolę w transferze i komercjalizacji techno-
logii z WCZT do praktyki. Takie modelowe rozwią-
zanie relacji nauka – innowacje stanowi olbrzymią 
szansę na zatrzymanie w kraju i w Poznaniu najwy-
bitniejszych przedstawicieli młodej generacji realizu-
jących swoje wielkie ambicje zarówno w nauce, jak 
i w biznesie typu high-tech. 
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Andrzej Nowicki, członek korespondent PAN        
ULTRASONOGRAFIA WOKÓŁ NAS

 Ultrasonografia jest obecnie najczęściej stosowa-
ną i najłatwiej dostępną diagnostyczną techniką ob-
razowania narządów człowieka. Jako taka jest szcze-
gólnie istotna w procesie badań skriningowych 
mających na celu szybkie wykrywanie zagrożeń we 
wstępnym okresie rozwoju choroby, a nie tylko 
w procesie diagnostyki postępów choroby i jej lecze-
nia. Po niespełna czterdziestu latach od pierwszych 
nieśmiałych zastosowań ultrasonografii wartość 
sprzedaży aparatury ultrasonograficznej w Europie 
wyniosła ponad 35% całkowitej wartościsprzedanej 
aparatury obrazowej. Badania globalnego rynku, 
prowadzone przez tak renomowane firmy jak BCC 
Market Research and Forecasting, InMedica-IMS 
Medical czy Global IndustryAnalysts, Inc. przewidu-
ją dalszą ekspansję rynku sprzętu ultradźwiękowego 
z dzisiejszych 6-7 miliardów dolarów do nawet 
27 miliardów dolarów w 2016 roku. To potężne 
i wymagające światowe przedsięwzięcie. Jego sukces 
lub porażka bezpośrednio dotyka każdego z nas 
– pacjentów oczekujących obiektywnej oceny stanu 
narządów wewnętrznych.
 USG jest nie tylko metodą komplementarną do 
tradycyjnych technik obrazowania, takich jak rent-
gen, tomografia komputerowa, rezonans magnetycz-
ny czy radioizotopy, ale posiada unikatowe własności 
w porównaniu z wymienionymi metodami obrazo-
wania. Wśród nich należy podkreślić niejonizujący 
charakter promieniowania ultradźwiękowego i fakt, 
iż na poziomie współczesnej wiedzy brak jakichkol-
wiek ubocznych efektów badań. Ultrasonogramy 
narządów otrzymywane są w czasie rzeczywistym 
z prędkością kilkudziesięciu obrazów na sekundę, 
przy czym jednocześnie z obrazem tkanek można 
rejestrować kolorową „mapę” naczyń krwionośnych 
i mierzyć w nich prędkość przepływu krwi. Zdolność 
rozróżniania i wykrywania niewielkich zmian w na-
rządach wynosi około milimetra, co stawia USG 
obok najnowszych osiągnięć tomografii komputero-
wej i rezonansu magnetycznego. Nie bez znaczenia 

są wymiary współczesnych ultrasonografów. Wiele 
z nich to przenośne urządzenia umożliwiające bada-
nia przy łóżku pacjenta. Naturalnie, są też i ograni-
czenia. Fale ultradźwiękowe ulegają praktycznie 
całkowitemu odbiciu na granicy obszarów wypeł-
nionych gazem (płuca, jelita) oraz kości.
 W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił jakościowy 
przełom w ultrasonografii i echokardiografii. Poja-
wiły się nowe technologie szerokopasmowych ultra-
dźwiękowych przetworników obrazujących. Cyfro-
we przetwarzanie sygnałów prawie całkowicie 
zastąpiło techniki analogowe. Coraz częściej w algo-
rytmie diagnostycznym stosuje się środki kontrastu-
jące pozwalające wyróżnić z obrazowanych narządów 
obszary z upośledzonym krążeniem. Przyszłościowym 
zastosowaniem badań kontrastowych będzie synergi-
styczne współdziałanie terapeutycznych i diagno-
stycznych środków kontrastujących wykazujących 
własności „wzmacniające” echogeniczność tkanek 
i w tym samym czasie będących nośnikiem leków 
swoistych dla pewnych zmian patologicznych. Ultra-
sonografia harmoniczna, wykorzystująca nieliniowe 
własności propagacji ultradźwięków w tkankach 
to kolejny przełom technologiczny, który w krótkim, 
bo zaledwie kilkuletnim okresie, pozwolił obrazo-
wać pewne narządy z niespotykaną dotychczas 
dokładnością. Bez wątpienia, właśnie obrazowanie 
harmoniczne i jego pewne mutacje, włączając w to 
ultrasonografię kodowaną, stanowić będzie obszar 
intensywnych badań naukowych i nowych wdrożeń 
aparaturowych.
 W Polsce, mimo znanych kłopotów służby zdro-
wia, ultrasonografia przedstawia się całkiem dobrze.
Nie do przecenienia jest rola, jaką odegrał w rozwo-
ju ultradźwiękowych metod w medycynie Zakład 
Ultradźwięków Instytutu Podstawowych Problemów 
Techniki. Badania w tej dziedzinie zostały zainicjo-
wane w początku lat sześćdziesiątych przez nieżyją-
cego już prof. Leszka Filipczyńskiego, a w kilka lat 
później pojawił się pierwszy polski ultrasonograf. 
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Na uwagę zasługuje fakt, że w tym czasie badania 
takie prowadzone były tylko w kilku laboratoriach 
USA, Anglii, Holandii i Niemiec. Lata sześćdziesiąte 
i siedemdziesiąte zaznaczyły się znacznym wkładem 
polskiego zespołu do piśmiennictwa światowego, 
szczególnie w dziedzinie obrazowania w położnic-
twie, kardiologii, okulistyce oraz w zakresie  bezpie-
czeństwa badań. 
 Badacze objawiają zwykle skłonność do jedno-
stronnego upodobania (kierując się chyba fałszywą 
interpretacją łacińskiej maksymy spiritus flat, ubi 

vult) bądź to w kierunku badań czysto teoretycznych, 
nie zważając na zastosowania lub nawet je lekcewa-
żąc, bądź też w kierunku dociekań ze względu na 
określone zastosowania. Zakład Ultradźwięków za-
wsze cechowała równowaga między badaniami teo-
retycznymi i ich aspektem aplikacyjnym. Po latach 
traktowania interakcji między wiązkami ultradźwię-
kowymi i tkanką biologiczną jedynie w zakresie 
bardzo małych ciśnień akustycznych i w kategoriach 
podobnych do geometrycznej optyki promieniowej, 
rozwijamy intensywnie badania nad zjawiskami nieli-
niowymi towarzyszącymi propagacji fal w tkankach. 
Oznacza to, że równania falowe, rozwiązywane 
zazwyczaj numerycznie, uwzględniają niezlinearyzo-
wane równania sił, a więc z udziałem obu pochod-
nych prędkości ruchu cieczy, lokalnej i konwekcyjnej. 
Badane są lokalne zmiany prędkości fal w zależności 
od chwilowej, lokalnej gęstości tkanek, zmiennej 
w funkcji ciśnienia akustycznego.
 Ważne pole badań dotyczy ziarnistego „tła” 
obrazów ultradźwiękowych – konsekwencji dyfrak-
cyjnych własności rozpraszających fale na lokalnych 
zmianach impedancji akustycznej tkanek. W ziarnie 
obrazowym ukryta jest bowiem informacja o lokal-
nej strukturze tkanki, różnej dla tkanek zdrowych 
i zmienionych patologicznie. Sygnał ziarna jest blisko 
dwa razy większy od szumu akustycznego, co po-
zwala na badanie jego własności statystycznych. 
W tkankach „zdrowych” rozkład ziarna jest bliski 
rozkładowi Rayleigha, podczas gdy w tkankach zmie-
nionych patologicznie znacznie od niego odbiega.
 Kolejnym kierunkiem rozwoju diagnostyki ultra-
dźwiękowej jest elastografia  obejmująca obrazowa-
nie różnic w lepkosprężystych własnościach tkanek. 

Przewidywane zastosowania to sonomamografia, ze 
szczególnym naciskiem na różnicowanie cyst i zmian 
„twardych” oraz wczesna diagnostyka złośliwych 
i łagodnych przerostów prostaty. Nasze widzenie 
propagacji fal w tkankach, a więc w ośrodkach 
o własnościach akustycznych bliskich wodzie, ulega 
tak jakościowej, jak i ilościowej zmianie. Dotychcza-
sowe obrazowanie wykorzystywało jedynie sprężyste 
fale podłużne, przyjmując, że moduł ścinania 
w tkankach jest równy zeru, a więc pomijano całko-
wicie fale ścinania. W rezultacie moduł Younga był 
pomijany. I rzeczywiście, moduły sprężystości dla fal 
podłużnych są znacznie mniejsze, do 6 rzędów wiel-
kości, od modułów ścinania w tych samych tkankach. 
Mimo to możemy obecnie generować niewielkie fale 
poprzeczne, wprowadzając do tkanek ultradźwięki 
o większych natężeniach wywołujące znaczne siły 
promieniowania. Nowe techniki transmisji i odbioru 
fal ultradźwiękowych wykorzystujące apertury 
syntetyczne pozwalają obecnie obrazować narządy 
z bardzo wielką szybkością kilkunastu tysięcy obra-
zów na sekundę. Dzięki temu możemy śledzić pręd-
kość przemieszczania się niewielkich energetycznie 
fal ścinania i wyznaczania modułu Younga w tkan-
kach miękkich.
 Wśród tematyki na styku ultrasonografii, 
instrumentacji klinicznej i informatyki w Zakładzie 
Ultradźwięków rozwijamy szczególnie następujące 
tematy: 
 Ultradźwiękowa diagnostyka kości – w ramach 
badań wyznaczane są takie parametry kości, jak 
współczynnik opisujący zależność tłumienia od czę-
stotliwości i prędkość dźwięku. Jednocześnie prowa-
dzone są intensywnie badania nad wykorzystaniem 
informacji zawartej w fali rozproszonej w kości gąb-
czastej i zjawisku dyspersji prędkości fali w kości. 
Wielkości te zależą od mikroarchitektury kości gąb-
czastej i są związane z procesem osteoporozy; Ultra-
sonografia o zwiększonym zakresie penetracji wy-
korzystująca transmisje kodowane ze specyficzną 
sygnaturą oraz apertury syntetyczne; Akustyka nie-
liniowa i obrazowanie harmoniczne – oparte na 
wykorzystaniu wyższych harmonicznych powstają-
cych samoistnie na skutek nieliniowej propagacji 
impulsów ultradźwiękowych o wystarczająco dużych 
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amplitudach – pozwalające polepszyć jakość uzyski-
wanych ultrasonogramów, zwiększyć ich kontrast 
oraz zmniejszyć artefakty; Przezskórny pomiar he-
matokrytu przy wykorzystaniu dopplerowskiej tech-
niki impulsowej i badaniu tłumienia fal w przekroju 
poprzecznym naczyń krwionośnych; Ultrasonogra-
fia wielkiej częstotliwości do badań zmian w skórze 
– z rozdzielczością około kilkudziesięciu mikrome-
trów dzięki zastosowaniu wiązek skanujących o czę-
stotliwościach powyżej 30 MH z i nowych przetwor-
ników piezoelektrycznych typu thick films o szerokim 
paśmie przenoszenia.
 Kilka lat temu rozszerzyliśmy pole badań 
o aktywne ultradźwięki. Zjawisko sonoporacji pole-
ga na chwilowej „modulacji” porowatości błony 
komórkowej zwiększającej wychwytywanie przez 
komórkę cząsteczek o małej i dużej masie cząstecz-
kowej. Dużo uwagi poświęca się obecnie również 
ekspresji genów i zjawisku transfekcji, a więc wpro-
wadzaniu obcego DNA lub RNA do komórki. Efek-
ty kawitacyjne mogą wspomagać przyswajanie leków 
dzięki bezpośredniemu generowaniu w tkankach 
mikropęcherzyków lub lokalnemu niszczeniu mikro-
pęcherzyków wypełnionych lekiem. Efekty termicz-
ne są wykorzystywane w różny sposób. Niewielkie 
podwyższenie temperatury powyżej 370C wpływa 
na lokalną perfuzję krwi. Lokalna hipertermia 
w granicach nieprzekraczających 480C spowalnia 
podział komórek. Szybkie, kilkusekundowe podnie-
sienie temperatury powyżej 500C–560C prowadzi 
do śmierci komórki. Ultradźwięki generujące tak 

znaczny wzrost temperatury nazywamy ogniskowa-
nymi ultradźwiękami o dużych natężeniach HIFU 
(ang. High Intensity Focused Ultrasound).
 Ultrasonografia i otaczające ją badania wynikają 
w dużej mierze ze społecznego zapotrzebowania na 
coraz lepszą, szybszą i powszechnie dostępną metodę 
diagnostyki wielu chorób. Jednak nawet najlepszy 
sprzęt i algorytmy badawcze nie są w stanie zastąpić 
edukacji lekarzy wykorzystujących najnowsze osią-
gnięcia technologii medycznych. Ultrasonografia do-
tyczy wszystkich specjalności medycznych. W Polsce, 
według szacunków przeprowadzonych przez Polskie 
Towarzystwo Ultrasonograficzne, około 8-10% leka-
rzy (ponad 10 tysięcy) wszystkich specjalności wyko-
nuje badania ultrasonograficzne. Rocznie przeprowa-
dza się ich kilkanaście milionów! Od pewnego czasu 
obserwuje się rozwój ultrasonografii weterynaryjnej. 
Ponad 500 lekarzy tej specjalności codziennie prze-
prowadza badania małych i dużych zwierząt oraz 
prowadzi systematyczną kontrolę ultrasonograficzną 
w hodowlach zarodowych. Polskie Towarzystwo Ul-
trasonograficzne prowadzi ustawiczną edukację ultra-
sonograficzną na terenie Polski. Blisko 1000 lekarzy 
posiada aktualne certyfikaty potwierdzające umiejęt-
ność wykonywania badań USG, około 250 pracowni 
otrzymało certyfikat PTU, a w szkoleniach powadzo-
nym przez PTU wzięło udział ponad 20.000 lekarzy!
 Ultrasonografia rzeczywiście jest wokół nas 
i pewnie większość czytających ten esej było, jest 
lub będzie pacjentami pracowni ultrasonograficznej.
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Antoni Rogalski, członek korespondent PAN        
INNOWACYJNA DROGA BADAŃ

 Z upływem lat częściej zastanawiam się nad tym, 
jakie zdarzenia w moim życiu wpłynęły na to, że za-
wędrowałem w miejsce, w którym obecnie jestem. 
Jednym z tych ważnych zdarzeń był wybór studiów. 
W moim przypadku duży wpływ na to miał Franci-
szek Oziewicz (1910-1992), nauczyciel matematyki 
pięcioletniego Liceum Pedagogicznego w Inowrocła-
wiu, którego byłem uczniem. Gdy byłem w ostatniej 
klasie tego liceum, przekonywał mnie, że powinie-
nem kontynuować naukę w wyższej uczelni, aby, jak 
twierdził, „nie marnować się w szkole” (zostać 
nauczycielem). Podziwiałem go za jego cierpliwość 
w poszukiwaniu talentów matematycznych wśród 
uczniów i poświęcenie w społecznej pracy z nami 
w ramach kółka matematycznego. Brałem udział 
w kilku olimpiadach matematycznych i fizycznych 
drugiego stopnia, ale sukcesów nie odniosłem. 
Wybór studiów w Wojskowej Akademii Technicznej 
(WAT) był konsekwencją, z jednej strony, trudnej 
sytuacji ekonomicznej mojej rodziny, a z drugiej – po-
budzenia wyobraźni wywołanego sukcesami nauko-
wymi WAT-u tamtego okresu (pierwsze w Polsce 
lasery i maszyny analogowe). Wiedziałem już wtedy, 
że gen. dywizji prof. Sylwester Kaliski utworzył 
w WAT nowy kierunek studiów – fizyka techniczna 
dla utalentowanych i pracowitych studentów. 
Absolwenci tego kierunku wzmacniali kadrowo po-
tencjał naukowy wojskowych uczelni i instytutów 
naukowo-produkcyjnych. Przedwczesna śmierć ojca 
i konieczność pomocy rodzinie niewątpliwie zacią-
żyła na moich wynikach w nauce. Jednak były one 
na tyle dobre, że zostałem zatrudniony jako asystent 
w Katedrze Fizyki Ogólnej, Wydziału Chemii i Fizyki 
Technicznej WAT. Z tamtego okresu utkwiły mi 
w pamięci seminaria z udziałem prof. S. Kaliskiego 
na których prezentował wizje nowych kierunków 
naukowych. Seminaria te spełniały też rolę motywu-
jącą do pracy dla młodszych kolegów. Byłem pod 
silnym wpływem osobowości prof. Kaliskiego. Już 
wtedy był on członkiem rzeczywistym PAN, a do tej 

korporacji uczonych, w późnych latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku, dołączyli kolejni profesoro-
wie WAT-u – prof. Bohdan Ciszewski i prof. Stani-
sław Kocańda. Mój, już wtedy silnie umotywowany, 
upór w pracy badacza z upływem czasu stał się pasją 
poznania naukowego.
 Działalność naukową, dydaktyczną i organiza-
cyjną związałem z Instytutem Fizyki Technicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej od 1972 roku. 
Przedmiotem moich zainteresowań naukowych 
lokowanych w naukach technicznych, a w szczegól-
ności w elektronice, są technologie otrzymywania, 
badania właściwości i zastosowania półprzewodni-
ków do detekcji promieniowania elektromagnetycz-
nego, głównie zakresu podczerwieni. Niezależnie, 
kilka moich prac dotyczących detektorów nadfiole-
towych z AlGaN jest również bardzo dobrze znanych 
w świecie. 
 Początkowo, w latach siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku, zajmowałem się opracowaniem technolo-
gii i badaniem właściwości roztworu stałego PbSnTe, 
jako materiału do konstrukcji detektorów podczer-
wieni. Pod koniec lat siedemdziesiątych, z chwilą 
pojawienia się pierwszych matryc detektorów pod-
czerwieni, było już jasne, że związki ołowiu i cyny 
nie spełnią oczekiwanych wymogów hybrydowego 
łączenia matryc detektorów z krzemowymi proceso-
rami odczytu sygnału. W konsekwencji, pomimo 
dużych trudności w otrzymywaniu dobrej jakości 
kryształów z HgCdTe, ten roztwór stały okazał się 
bardziej perspektywiczny do konstrukcji matryc 
detektorów w systemach widzenia termalnego.
 W owym czasie miałem trudności z rozpowszech-
nianiem wyników swoich badań. Podział świata 
na dwa konkurujące ze sobą obozy polityczne 
doprowadził do utajniania wyników badań istotnych 
z punktu widzenia obronności kraju. Termowizja 
była tego przykładem. Niektóre moje prace z tego 
okresu, nierozpowszechnione w międzynarodowym 
obiegu, wniosły istotny wkład w poznanie właściwości 
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(szczególnie optycznych) i w rozwój technologii de-
tektorów ze związków ołowiu i cyny, np. technologia 
hot wall epitaxy. Jako ciekawostkę również podaję, 
że w czasopismach radzieckich (np. „Nieorganicze-
skije Materiały”) kilku autorów z republik radziec-
kich (głównie z Ukrainy) przywłaszczyło sobie moje 
wyniki badań, powielając rysunki i tabele wyników 
z prac publikowanych przeze mnie po polsku 
w „Biuletynie WAT”. W okresie po 1990 roku, 
w miarę liberalizacji reguł publikowania, wyraźnie 
wzrasta znaczenie moich prac na świecie, osiągając 
wskaźnik cytowań powyżej 300 w 2010 roku. Obec-
nie, mój dorobek naukowy udokumentowany jest 
10 pozycjami monograficznymi, około 180 pracami 
w czasopismach indeksowanych wskaźnikiem Hirsha 
szacowanym od 24 do 28 i ilością cytowań od 2600 
do 3500 w zależności od bazy bibliograficznej.
 W drugiej połowie lat osiemdziesiątych swe 
zainteresowania skierowałem na alternatywne, 
w stosunku do HgCdTe, materiały do produkcji de-
tektorów podczerwieni – takie jak roztwory stałe 
InAsSb, HgZnTe i HgMnTe. W tym czasie pojawiła 
się też nowa grupa materiałów z supersieci półprze-
wodnikowych typu GaAs/AlGaAs. W kilkunastu 
pracach wskazałem na zalety i wady tej nowej klasy 
detektorów podczerwieni. Są to prace pionierskie, 
pierwsze w dostępnej literaturze światowej opraco-
wania tego typu. Podsumowują one stan wiedzy 
i osiągnięć technologicznych w zakresie nowych 
materiałów przydatnych do konstrukcji półprze-
wodnikowych detektorów podczerwieni. Dorobek 
ten poparty opublikowaniem w 1994 roku mono-
grafii New Ternary Alloy Systems for Infrared 
Detectors przez SPIE Press w USA został zauważony 
w świecie, czego wynikiem było zaproszenie mnie, 
jako profesora wizytującego, do Center for Quan-
tum Devices w Northwestern University, Evanston 
(USA). Wkrótce po powrocie z USA, w 1997 roku 
przyznano mi nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej w dziedzinie nauk technicznych.
 Z perspektywy czasu oceniam, że właśnie pobyt 
w USA zmotywował mnie i wewnętrznie wzmocnił 
w zabiegach o dalszy rozwój własnego warsztatu 
naukowego. Staże naukowe w dobrych ośrodkach 
zagranicznych, szczególnie po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora, są konieczne dla dalszego roz-
woju osobowości i własnych badań. Wnoszą nowe 
idee poznawcze w te badania, wprowadzają nowa-
torskie rozwiązania w organizację nauki, a także 
sprzyjają współpracy naukowej.
 Od 1994 roku kieruję Zakładem Fizyki Ciała 
Stałego (ZFCS) w Instytucie Fizyki Technicznej 
WAT, jednocześnie będąc przez 12 lat dyrektorem 
tego Instytutu. Moim poprzednikiem na stanowisku 
kierownika ZFCS był prof. Józef Piotrowski, jeden 
z najbardziej znanych kreatorów polskiej innowa-
cyjności w zakresie zaawansowanych technologii 
(high-tech), w szczególności detektorów podczerwie-
ni. Dyskusje z prof. Piotrowskim i jego niezwykle 
zaangażowanie w pracy miało wpływ na mój rozwój 
naukowy, zwłaszcza w jego początkowej fazie. Ta 
współpraca trwa do chwili obecnej i poparta jest 
wieloma wspólnymi publikacjami, monografiami 
i projektami naukowymi. Prof. Piotrowski jest jed-
nym z twórców i głównych menedżerów znanej 
spółki VIGO System S.A. (patrz http://www.vigo.
com.pl/). Współpraca z VIGO ma istotne znaczenie 
dla Zakładu, którym kieruję. W ZFCS opracowano 
w przeszłości wiele typów detektorów podczerwieni 
z HgCdTe, a kierownicza kadra VIGO to byli pra-
cownicy ZFCS. Tak więc ZFCS pośrednio uczestni-
czył w sukcesie komercyjnym VIGO. Firma zdobyła 
wysoką pozycję na rynku międzynarodowym – dziś 
większość urządzeń eksportuje do USA, Japonii 
i Niemiec.
 W 2001 roku zainicjowałem działania mające 
na celu zbudowanie laboratorium epitaksji warstw 
HgCdTe ze związków metaloorganicznych [metalor-

ganic chemical vapour deposition (MOCVD)], 
zwieńczone utworzeniem wspólnego laboratorium 
ze spółką VIGO System. Laboratorium VIGO 
-WAT uruchomiono w marcu 2003 roku i wkrótce 
stało się ono jednym z zaledwie trzech znanych 
w świecie ośrodków epitaksji HgCdTe techniką 
MOCVD. Laboratorium jest szczególnym, w pol-
skich realiach, przykładem współpracy naukowego 
zespołu uczelnianego z firmą wdrożeniową zaawan-
sowanej technologii.
 Sądzę, że upowszechnienie tego typu współpracy 
uczelnia-firma mogłoby stanowić przyczynek do 
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„udrożnienia” polskiej drogi innowacyjności. Jest 
prawdą, że na badania naukowe i innowacje w Polsce 
przeznacza się zbyt mało pieniędzy i nie możemy w 
najbliższych kilku latach oczekiwać radykalnych 
zmian. Z doświadczeń innych krajów wynika, że 
dopiero przeznaczenie ponad 1% PKB na badania 
naukowe skutkuje pozytywnymi zmianami innowa-
cyjnymi w gospodarce. Jednakże do powszechnej 
opinii nie przebijają się oczywiste prawdy, jak cho-
ciażby ta, że sukces komercjalny w produktach high-

tech może być osiągnięty jedynie poprzez opracowa-
nie produktów unikatowych o parametrach lepszych 
od parametrów produktów dostępnych na rynku. 
W epoce globalizacji rynku nie jest celowe i opłacal-
ne odtwarzanie w małej/średniej firmie produktów 
zaawansowanych technologii istniejących na rynku. 
Niestety, w polskich warunkach, świadomie lub 
mniej świadomie, zapomina się o tym i, jak dotych-
czas, nie wprowadzono regulacji prawnych i proce-
dur sprzyjających respektowaniu wspomnianej zasa-
dy postępowania. Co jakiś czas pojawiają się utopijne 
programy, których autorzy zapewniają, że w krótkim 
czasie samodzielnie osiągniemy przewagę technolo-
giczną w określonej grupie produktów high-tech. 
Jest to nierealne, jeżeli w Polsce nie ma uprzednio 
przygotowanej do tego infrastruktury przemysłowej, 
na której budowanie i rozwój potrzeba kilkanastu lat 
i pieniędzy w miliardowych kwotach.
 Autonomia uczonych i ich kreatywność sprzyjają 
rozwojowi badań naukowych. Jednak wdrożenia 
innowacyjne muszą wynikać nie z deklaracji uczo-
nych (ich rola powinna ograniczać się do doradzania) 
ani z pomysłów urzędników ministerstw, ale z przy-
jętej strategii państwa i odpowiednich ustaw praw-
nych/podatkowych (w tym dotyczących kapitału 
wysokiego ryzyka) sprzyjających lokowaniu w Polsce 
nowoczesnych inwestycji. Powinny być wypracowa-
ne precyzyjne procedury postępowania (włączając 
analizę rynku globalnego, warianty ekonomiczne, 
sposoby egzekwowania odpowiedzialności za podję-
te decyzje, itp.) z wyraźnym określeniem ryzyka 
podjęcia przedsięwzięcia, oczekiwanych efektów 
gospodarczych i rozwojowych oraz miejsca loka-
lizowania wdrożenia (producenta/producentów). 
Polska nie jest wystarczająco bogatym krajem, aby na 

obecnym etapie rozwoju powielać projekty rozwią-
zań innowacyjnych USA czy Niemiec. Należy wyraź-
nie określić, co jest i co będzie w bliskiej przyszłości 
naszą specjalnością, a z czego rezygnujemy. Jeżeli 
powyższe warunki nie będą spełnione, nie oczekuj-
my pozytywnych efektów innowacyjności w gospo-
darce, a pieniądze na to kierowane będą nadal 
w znacznej części marnowane. Od dwudziestu lat 
politycy często wypowiadają się o prywatyzacji, 
a prawie nic o innowacji, która w decydujący sposób 
wpłynie w przyszłości na stan gospodarki kraju 
i jej miejsce w globalnym świecie. Wynika z tego, że 
politycy nie przywiązują do innowacji większego 
znaczenia.
 Ostatnio podejmowane są próby zmiany sytuacji 
poprzez tworzenie nowych instytucji finansujących 
badania, np. Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju (NCBiR). NCBiR jest instytucją autonomiczną, 
która według mojej wiedzy, ma wypracować własny 
program działania. Trudno określić taki program, 
który nie wynika ze strategii działań innowacyjnych 
państwa, której zresztą nie ma. W takiej sytuacji za-
mierzenia innowacyjne NCBiR nie mają skoordyno-
wanego rządowego wsparcia. W działania proinno-
wacyjne powinny być włączone Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo 
Finansów i jakieś gremium (zlokalizowane w Mini-
sterstwie Gospodarki czy przy Prezesie Rady Mini-
strów) powinno to koordynować. Warto zauważyć, 
że np. brak koordynacji programowej był wyraźnie 
widoczny w pospiesznie zrealizowanym pierwszym 
etapie programu „Innowacyjna Gospodarka”, 
w którym w znacznej części o sposobie dystrybucji 
środków nie rozstrzygały względy merytoryczne, 
precyzyjne kryteria, procedury, itp.
 Przemysł i nauka „potrzebują” nieustannego 
dopływu nowej wiedzy, ale w zupełnie innych 
celach. Przemysł – w celu unowocześnienia produk-
cji, a zespoły naukowe uczelni – do podnoszenia 
poziomu kształcenia i awansu naukowego. Inspiracją 
do badań prowadzonych na uczelni jest obserwacja 
literatury naukowej i postępu w określonych dzie-
dzinach wiedzy, inspiracją zaś badań placówek na-
ukowych światowych koncernów przemysłowych 
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jest obserwacja rynku, potrzeb otoczenia przemysło-
wego i klientów. Z tych powodów szczególnie 
w Polsce, ale również w Europie Zachodniej, zaryso-
wuje się  „przepaść” pomiędzy nauką akademicką 
a przemysłem, zwana przez prezesa VIGO dr. Miro-
sława Grudnia  „doliną śmierci” w odróżnieniu od 
kalifornijskiej Doliny Krzemowej. Niekiedy zdarza 
się, i potwierdza to wyjątek w regule, że wspomniane 
cele są zbieżne.
 W realizacji polityki innowacyjnej odpowiedzial-
ną rolę powinny odgrywać badawcze instytuty resor-
towe (dawne JBR). W znanych mi instytutach, sposób 
pozyskiwania pieniędzy jest prawie identyczny, 
jak uczelni wyższych, a przecież te instytuty mają 
zupełnie odmienne zadania statutowe (nie kształcą 
studentów). Przyjmując „innowacyjność” jako 
„zamianę wiedzy na pieniądze” (to definicja Guntera 
Verheugena – Komisarza UE ds. rozwoju przemysłu) 
nie oczekujmy od uczonych ze środowisk akademic-
kich dodatkowej wiedzy i umiejętności, aby sobie 
z tym poradzić. Nie wyobrażam sobie, abym był 
w stanie taką wiedzę i umiejętności nabyć bez 
uszczerbku dla prowadzenia odpowiedzialnej działal-
ności nauczyciela akademickiego i badacza. Ta odpo-
wiedzialność nauczyciela akademickiego i uczonego 
została w Polsce „systemowo” podważona negatywną 
w skutkach, również w kontekście polityki innowa-
cyjnej, regulacją prawną dopuszczająca wieloetato-
wość. Nauczyciel akademicki prowadzi badania 
w wolnych chwilach pomiędzy wykładami i ćwicze-
niami czy innymi zajęciami ze studentami, a w ostat-
nich latach także z doktorantami. Musi poświęcić 
czas na przygotowanie się do zajęć. Godzenie tych 
zadań przy obowiązującej normie dydaktycznej jest 
trudne (i powiedzmy sobie otwarcie, że jest niemoż-
liwe przy dopuszczeniu wieloetatowości). Z tych 
powodów sfera „organizowania innowacyjności” 
powinna być przekazana w sprzężone, blisko współ-
pracujące pozauczelniane podmioty. Brak tego sprzę-
żenia prowadzi do tworzenia sztucznych struktur 
typu konsorcjów, klastrów, platform, parków itp., 
których efekty działania, po utworzeniu tych struk-
tur, w zasadzie nikogo nie interesują.
 Wracając do wspomnianej współpracy w labora-
torium VIGO-WAT, w ciągu ostatnich kilku lat opra-

cowaliśmy technologię złożonych heterostruktur 
detekcyjnych nowej generacji o trójwymiarowej 
architekturze przerwy energetycznej, rozwijając ideę 
zaproponowaną przez prof. Piotrowskiego. Opraco-
wania te były, między innymi, prowadzone w pro-
jektach, którymi kierowałem w ramach grantów 
zamawianych. Osiągi tych detektorów pracujących 
bez chłodzenia kriogenicznego są na tyle dobre, że 
stanowią istotną przewagę konkurencyjną w stosun-
ku do przyrządów dostępnych na światowym rynku. 
 Uporządkowania wyników badań naukowych 
dotyczących tej nowej generacji detektorów pod-
czerwieni pracujących w temperaturach zbliżonych 
do temperatury pokojowej dokonałem wspólnie 
z prof. J. Piotrowskim, w monografii High-Opera-
ting Temperature Infrared Photodetectors (SPIE 
Press, Bellingham, 2007). Jest to pierwsza tego typu 
monografia opublikowana w świecie. Dotyczy teorii 
i technologii detektorów długofalowej podczerwieni 
pracujących w podwyższonych temperaturach. Mo-
nografia ta podsumowuje unikatowe w skali świato-
wej, polskie osiągnięcia naukowe i produkcyjne 
w zakresie długofalowych detektorów podczerwieni.
 W ostatniej dekadzie zajmuję się również syste-
mami podczerwieni trzeciej generacji. Jedną z pod-
stawowych cech tych systemów jest detekcja wielo-
spektralna polegająca na detekcji sygnałów w kilku 
zakresach widmowych podczerwieni realizowana 
w pojedynczym pikselu. Potencjalnymi nowymi ma-
teriałami, które mogą być stosowane do ich kon-
strukcji, są detektory z kwantowym ograniczeniem 
transportu nośników. Z satysfakcją odnotowuję, że 
wnioski i stwierdzenia wynikające z moich prac, 
stanowią obecnie podstawowe kryterium oceny zna-
czenia różnych typów detektorów podczerwieni 
przyjęte w literaturze światowej, a prace to prezen-
tujące pojawiają się na pierwszych miejscach cytowań 
i poczytności w takich pismach naukowych, jak 
„Progress in Quantum Electronics”, „Infrared Phy-
sics and Technology” i „Opto-Electronics Review”.
 Na zakończenie chciałbym wspomnieć o mojej 
działalności wydawniczej. Najbardziej sobie cenię 
drugie wydanie monografii Infrared Detectors 
(wydawca CRC Press, USA, 2011) w 70% zmienione 
w stosunku do wydania pierwszego. Jej pierwsze 
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wydanie zostało przetłumaczone na język rosyjski 
przez wydawnictwo Nauka. Obecnie, drugie wyda-
nie monografii jest tłumaczone na język chiński przez 
wydawnictwo China Machine Press w Pekinie. 
Ta swego rodzaju „biblia” detektorów podczerwieni 
(to oceny recenzentów) przedstawia tło historyczne 
ich rozwoju, ogólną teorię detektorów fotonowych 
i termicznych, opisuje różne typy detektorów i ich 
matryc, a także jest źródłowym przewodnikiem 
w zakresie procesów technologicznych stosowanych 
w produkcji detektorów. Na stronach internetowych 
można przeczytać nawet entuzjastyczne recenzje tej 
monografii.
 Moja działalność edytorska jest widoczna 
w światowych wydawnictwach (Pergamon Press, 
Gordon and Breach, Elsevier, Taylor & Francis, SPIE 
Press, Wiley, Marcel Dekker) w zakresie pozycji mo-
nograficznych poświęconych detektorom podczer-
wieni. Regularnie jestem zapraszany do opracowania 
rozdziałów fundamentalnych dzieł poświęconych 
optoelektronice i fotonice podczerwieni, a także do 
monumentalnych wydawnictw encyklopedycznych, 
np. Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics 
Engineering (John Wiley&Sons, New York, 1999), 
Encyclopedia of Optical Engineering (Marcel Dek-
ker, New York, 2003), czy też Encyclopedia of 20-th 
Technology (Routledge, New York, 2005).
 Bardzo sobie cenię również funkcję redaktora 
naczelnego czasopisma „Opto-Electronics Review” 

(O-ER), którą pełnię od 1998 roku. To początkowo 
mało znaczące polskie czasopismo, nierozpoznawal-
ne w obiegu międzynarodowym, należy obecnie do 
pierwszej dziesiątki najlepszych pism optoelektro-
nicznych na świecie o najwyższym impact factor (IF) 
wśród polskich naukowych czasopism technicznych 
– średni IF za ostatnie pięć lat wynosi powyżej 1. 
Osiągnięcie takiego statusu pisma było możliwe 
dzięki najwyższym wymaganiom postawionym 
sobie, jako redaktorowi naczelnemu i Radzie Dorad-
czej pisma sukcesywnie zmienianej tak, aby jej skład 
i międzynarodowy charakter był gwarantem jakości. 
Od 2004 roku pełnię też funkcję zastępcy redak-
tora naczelnego „Bulletin of the Polish Academy of 
Sciences. Technical Sciences”. Moje doświadczenia 
redaktora O-ER przyczyniły się w części do sukcesu 
tego czasopisma PAN, którego IF po raz pierwszy 
indeksowany w 2009 roku osiągnął 0.626, a obecnie 
wynosi 0.945.
 Jestem nauczycielem akademickim od 39 lat, 
prowadzę ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne i wy-
kłady głównie z fizyki i przedmiotów specjalistycz-
nych z zakresu optoelektroniki. Aktywnie uczestniczę 
w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym 
jako organizator konferencji naukowych, członek 
komitetów naukowych konferencji i pism nauko-
wych, członek rad naukowych, itp. Te i inne infor-
macje o mojej działalności są zebrane bardziej szcze-
gółowo na stronie: http://antonirogalski.com/.
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Roman Słowiński, członek korespondent PAN        
INFORMATYKA STAWIA NA INTELIGENCJĘ

 Pytany o to, co jest najważniejszym wyzwaniem 
dla informatyki w naszych czasach, odpowiadam 
niestrudzenie, że jest to wspomaganie człowieka 
w podejmowaniu decyzji. Uważam tak, gdyż tempo 
gromadzenia danych przez współczesne systemy in-
formatyczne jest większe od zdolności ich zrozumie-
nia. Z tego powodu wzrasta zapotrzebowanie na 
przetwarzanie danych do postaci wniosków użytecz-
nych przy podejmowaniu decyzji, czyli zapotrzebo-
wanie na odkrywanie wiedzy z danych. Jeśli gro-
madzenie i przesyłanie danych można kojarzyć 
z „bierną” funkcją systemów informatycznych, to 
odkrywanie wiedzy z danych wymaga rozwoju funk-
cji „aktywnej”, nazywanej także inteligencją maszy-
nową lub sztuczną inteligencją. W moich badaniach 
staram się odpowiadać na to właśnie wyzwanie. 
 Zanim w pełni zaangażowałem się w badania 
nad komputerowym wspomaganiem decyzji opar-
tym na wiedzy odkrytej z danych, przeszedłem ewo-
lucję tematyczną, którą postaram się krótko streścić. 
Wyszedłem od problematyki szeregowania zadań 
i rozdziału zasobów w systemach produkcyjnych 
i komputerowych, która była przedmiotem mojej 
rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem 
prof. Jana Węglarza. Mój oryginalny wkład polegał 
na wprowadzeniu do tej problematyki optymali-
zacji wielokryterialnej, co było uzasadnione prak-
tyczną potrzebą rozpatrywania wielu kategorii zaso-
bów (odnawialnych, nieodnawialnych i podwójnie 
ograniczonych) oraz wielu sposobów wykonywania 
operacji [1].  
 Moja współpraca z prof. Janem Węglarzem 
i z moimi rówieśnikami prof. Jackiem Błażewiczem 
i prof. Wojciechem Cellarym, wychodziła poza ramy 
warsztatu naukowego. Z entuzjazmem współtwo-
rzyliśmy kierunek informatyka na Politechnice 
Poznańskiej, który stał się jednym z wiodących 
w kraju. Wspólnie napisaliśmy także podręcznik 
Badania operacyjne dla informatyków (1983), 
który ukazywał rosnącą współzależność algorytmów 

optymalizacji i systemów informatycznych w proce-
sie rozwiązywania problemów decyzyjnych. To do-
świadczenie jest mi dotąd bardzo przydatne w pracy 
redaktora naczelnego „European Journal of Opera-
tional Research” (od 1999), dziś czołowego czasopi-
sma w tej dziedzinie na świecie. 
 Badania z zakresu szeregowania zadań i rozdziału 
zasobów w systemach produkcyjnych i komputero-
wych, które prowadziłem wspólnie z prof. Janem 
Węglarzem i prof. Jackiem Błażewiczem zostały 
docenione w skali międzynarodowej – w 1991roku, 
na Europejskim Kongresie Badań Operacyjnych 
w Aachen, zostaliśmy wyróżnieni Złotym Medalem 
EURO. 
 Rozwijając zainteresowania w kierunku wielo-
kryterialnego wspomagania decyzji, spotkałem na 
swojej drodze naukowej prof. Bernarda Roy z Uni-
wersytetu Paryskiego Dauphine – twórcę europejskiej 
szkoły wspomagania decyzji. Zwrócił on moją uwagę 
na kluczowe zagadnienie we wspomaganiu decyzji – 
jest nim modelowanie preferencji użytkownika tej 
usługi. Prof. Roy zaproponował modele preferencji 
oparte na tak zwanej relacji przewyższania.W porów-
naniu z tradycyjnym modelem, jakim była funkcja 
użyteczności, relacja przewyższania oferuje możli-
wość uwzględnienia przez model preferencji sytuacji 
nieporównywalności wariantów decyzyjnych. Wielo-
letnia współpraca z prof. Royem i kierowanym przez 
niego laboratorium LAMSADE zaowocowała wielo-
ma wspólnymi pracami badawczymi. 
 Metodykę wielokryterialnego wspomagania 
decyzji opartego na relacyjnym modelu preferencji 
zastosowałem do ważkiego w Polsce w latach osiem-
dziesiątych problemu programowania rozwoju sys-
temów zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich 
[2]. Z uwagi na nieprecyzyjność danych dotyczących 
tego procesu, zainteresowałem się teorią zbiorów 
rozmytych. Okazała się ona przydatna do modelo-
wania niedokładności i niepewności, której nie moż-
na było opisać rozkładami prawdopodobieństwa. 
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Zaproponowałem zatem oryginalną metodę rozwią-
zania problemu wielokryterialnego programowania 
liniowego ze współczynnikami rozmytymi, w której 
zastosowałem koncepcję wizualnej interakcji z użyt-
kownikiem [3]. 
 W połowie lat osiemdziesiątych spotkałem na 
swojej drodze naukowej kolejnego mistrza wielkiego 
formatu naukowego i osobowego – prof. Zdzisława 
Pawlaka. Było to krótko po ogłoszeniu przez niego 
teorii zbiorów przybliżonych – genialnie prostej 
i ogólnej koncepcji wnioskowania z danych. Teoria 
ta pozwala znaleźć odpowiedzi na wiele podstawo-
wych pytań z zakresu matematyki, informatyki, 
sztucznej inteligencji i teorii decyzji. U jej podstaw 
leży obserwacja, że wiedza o obiektach danego świa-
ta jest granularna – obiekty opisane przez atrybuty 
taką samą informacją są nierozróżnialne i tworzą 
tzw. zbiory elementarne, czyli granule wiedzy o tym 
świecie. Chcąc wyrazić jakieś pojęcie dotyczące kon-
kretnego zbioru obiektów, w kategoriach wiedzy 
o świecie, z którego te obiekty pochodzą, spotykamy 
się w ogólności z sytuacją, że pojęcie to nie jest 
dokładnie wyrażalne przez dostępne granule. Ten 
zbiór-pojęcie może być zatem wyrażony w sposób 
przybliżony, za pomocą klasycznych zbiorów zwa-
nych dolnym i górnym przybliżeniem. Różnica 
między górnym a dolnym przybliżeniem zwana jest 
brzegiem zbioru, który złożony jest z obiektów 
niespójnych, czyli takich, które są nierozróżnialne 
za pomocą dostępnych atrybutów, lecz należą do 
różnych zbiorów. Rozróżnienie wiedzy pewnej, 
reprezentowanej przez dolne przybliżenie i wiedzy 
wątpliwej, reprezentowanej przez brzeg zbioru, ma 
kapitalne znaczenie dla procesu wnioskowania z da-
nych. Pojęcie zbioru przybliżonego pozwala bowiem 
na szukanie zależności między danymi, redukcję da-
nych, określenie wartości informacyjnej atrybutów 
oraz indukcyjne generowanie reguł decyzyjnych. 
 Miałem szczęśliwą sposobność współpracy z prof. 
Pawlakiem nad pierwszymi zastosowaniami tej teorii 
do wspomagania decyzji terapeutycznych w medy-
cynie [4]. Doświadczenie zastosowań praktycznych 
doprowadziło mnie do uogólnienia definicji zbioru 
przybliżonego przez zastąpienie w niej relacji nie-
rozróżnialności (zwrotnej, symetrycznej i przechod-

niej) relacją podobieństwa (jedynie zwrotną) [5]. 
 To właśnie teoria zbiorów przybliżonych i powią-
zane z nią maszynowe odkrywanie wiedzy skierowa-
ły następnie moją uwagę na możliwość modelowania 
preferencji w problemach decyzyjnych za pomocą 
wyrażeń logicznych typu reguł lub drzew decyzyj-
nych stosowanych w sztucznej inteligencji [6]. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych, sprawując opiekę 
naukową nad młodym asystentem Salvatore Greco 
z Uniwersytetu w Katanii, zainteresowałem go tym 
nurtem badań i wspólnie opracowaliśmy przełomo-
wą metodykę modelowania preferencji opartą na 
nowej definicji zbioru przybliżonego, dostosowaną 
do danych porządkowych, typowych dla semantyki 
wielokryterialnych problemów decyzyjnych.
 W nowej definicji zbioru przybliżonego, relacja 
nierozróżnialności została zastąpiona relacją domi-
nacji (w sensie Pareto) – zwrotną i przechodnią. 
Dominacyjna teoria zbiorów przybliżonych (ang. 
Dominance-based Rough Set Approach – DRSA) [7] 
pozwala na analizę danych, w których związki mię-
dzy wartościami atrybutów warunkowych i decyzyj-
nych są monotoniczne, np. „im wyższe wartości 
wskaźników x, y, z oraz im niższe wartości wskaźni-
ków v, w, tym obiekt (wariant decyzyjny) jest 
lepszy”, albo „im wyższa wartość markera x i więk-
sze zwapnienie guza, tym większa jego złośliwość”.  
W dominacyjnej teorii zbiorów przybliżonych aprok-
symacja dotyczy uporządkowanych klas decyzyjnych: 
od danej klasy t w górę (co najmniej klasa t) lub w 
dół (co najwyżej klasa t). Granule wiedzy, które służą 
do budowy tych aproksymacji, są zbiorami obiektów, 
które są w relacji dominacji z poszczególnymi obiek-
tami w przestrzeni atrybutów warunkowych. W tym 
podejściu, różnica między górnym a dolnym przybli-
żeniem klas decyzyjnych, czyli brzeg tych klas, jest 
złożony z obiektów niespójnych z zasadą dominacji. 
Mówi ona, że jeśli obiekt a ma nie gorsze wartości 
atrybutów niż obiekt b, to a nie powinien należeć do 
klasy gorszej od b.
 Z matematycznego punktu widzenia, dominacyj-
na teoria zbiorów przybliżonych reprezentowana 
jest przez algebry bipolarne, a przybliżenia dolne 
i górne klas decyzyjnych stanowią wnętrze i do-
mknięcie bitopologii generowanej przez dane.
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 Metodyka wspomagania decyzji jest uwarunko-
wana przez typ dostępnej informacji preferencyjnej, 
na podstawie której buduje się model preferencji 
użytkownika. W ostatnim czasie rośnie znaczenie 
informacji preferencyjnej mającej postać przykładów 
decyzji. Taka informacja zwalnia użytkownika z ro-
zumowania w kategoriach parametrów, przyjętego 
przez analityka modelu preferencji i pozwala mu na 
wyrażanie globalnych ocen, które wymagają od 
niego mniejszego wysiłku poznawczego. Ponadto, 
przykłady decyzji mogą być łatwo zaobserwowane 
w działaniu użytkownika. Modelowanie preferencji 
na podstawie przykładów decyzji jest rodzajem 
regresji lub uczenia się z przykładów, co jest typowe 
dla sztucznej inteligencji. 
 Z przykładami decyzji związany jest jednak pro-
blem niespójności w sensie wspomnianej powyżej 
zasady dominacji. Niespójności w informacji prefe-
rencyjnej wynikają z niestałości preferencji lub braku 
atrybutów opisujących obiekty (warianty decyzyjne) 

– nie należy ich zatem traktować jak szumu, lecz 
raczej oddzielić od informacji spójnej, a następnie 
wyciągać z części spójnej wnioski pewne, a z części 
niespójnej wnioski przybliżone. Taką możliwość 
strukturalizacji danych daje właśnie dominacyjna 
teoria zbiorów przybliżonych. W konsekwencji, 
z częściowo niespójnej informacji preferencyjnej 
można wyindukować reguły decyzyjne, odpowied-
nio, pewne i przybliżone, które stanowią model pre-
ferencji użytkownika dostarczającego  tę informację.
 Aby wyjaśnić proces indukcji reguł decyzyjnych, 
załóżmy na przykład, że oceniamy jednostki nauko-
we klasyfikując je do kategorii uporządkowanych od 
najlepszej do najgorszej: I, II lub III, biorąc pod uwa-
gę trzy kryteria: publikacje (PUBL), potencjał kadro-
wy (KADRA) i wdrożenia (WDRO). Przyjmijmy też, 
że znany jest zbiór przykładów klasyfikacji siedmiu 
typowych jednostek, których ocena zawarta jest 
w tabeli 1.

Tabela 1. Informacja preferencyjna – przykłady przydziału jednostek naukowych do kategorii

Jednostka PUBL KADRA WDRO KATEGORIA
J1 71 10 10 III
J2 67 10 9 II
J3 69 8 15 II
J4 82 21 31 I
J5 78 9 34 I
J6 48 7 12 III
J7 29 6 28 III

 Jeśli zastosujemy do analizy tych danych domi-
nacyjną teorię zbiorów przybliżonych, to stwierdzi-
my na wstępie, że w powyższym zbiorze przykładów 
występuje jedna niespójność z zasadą dominacji: 
J1 dominuje J2 w przestrzeni kryteriów, tymczasem 
przydzielono ją do klasy niższej (kat. III) niż J2 (kat. 
II). Jakość przybliżenia klasyfikacji wynosi więc 5/7.
 Ciekawym wynikiem metodyki zbiorów przybli-
żonych jest zbiór reduktów, czyli minimalnych pod-
zbiorów kryteriów, które gwarantują tę samą jakość 
przybliżenia klasyfikacji co cały zbiór kryteriów. 
W naszym przykładzie redukty są dwa: {PUBL,

WDROZ} i {KADRA,WDROZ}, a ich przecięciem, 
czyli rdzeniem, jest {WDROZ}.  
 Znajomość przybliżeń klas pozwala tak przepro-
wadzić indukcję reguł z tablicy danych, że otrzyma-
my reguły pewne, możliwe i przybliżone – są one 
poparte, odpowiednio, przez przykłady z dolnych 
przybliżeń, górnych przybliżeń i brzegów klas [8]. 
Oto reguły pewne (1-4) i przybliżona (5), pokrywa-
jące wszystkie jednostki (J  oznacza, że „jednostkę 
J należy przydzielić do”; obok reguł podane są przy-
kłady popierające):
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 Wyindukowane reguły można scharakteryzować 
miarą atrakcyjności, np. Bayesowską miarą konfir-
macji [9]. Najważniejsze jest jednak to, że zbiór reguł 
decyzyjnych stanowi model preferencji użytkowni-
ka, który podał informację preferencyjną w postaci 
przykładów decyzji. Model ten może być wykorzy-
stany do wyjaśniania preferencji i predykcji nowych 
decyzji. Jest to bardzo prosta i naturalna w interpre-
tacji reprezentacja preferencji. Reguły są scenariu-
szami warunków, jakie muszą zajść na kryteriach, 
by obiekt osiągnął „co najmniej” lub „co najwyżej” 
pewną klasę. Oprócz prostoty i czytelności model 
regułowy ma cenną zaletę w stosunku do swoich 
konkurentów w teorii decyzji, udowodniliśmy 
bowiem [10], że funkcja użyteczności i relacja prze-
wyższania zdolne są reprezentować preferencje użyt-
kownika wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentuje je 
model regułowy. Model regułowy odtwarza najogól-
niejsze interakcje, jakie mogą zaistnieć między kryte-
riami, zatem jest najogólniejszym operatorem agre-
gacji ocen wektorowych.
 Dominacyjna teoria zbiorów przybliżonych 
i połączona z nią indukcja reguł decyzyjnych została 
przez nas dostosowana do licznych problemów 
decyzyjnych [11], m.in. problemów polioptymaliza-
cji i rankingowania, a także podejmowania decyzji 
w warunkach ryzyka i niepewności oraz decyzji gru-
powych. Przedstawiliśmy także stochastyczną wersję 
tej teorii [12] oraz wykazaliśmy, że jest ona komple-
mentarna względem teorii zbiorów rozmytych, doty-
czą one bowiem różnych rodzajów „niedoskonałości” 
danych, odpowiednio, niespójności oraz niepewności 
i niedokładności [13]. Metodyka ta pozwala także na 
odkrywanie regułowych reprezentacji praw opisują-
cych eksperymenty wykonywane w naukach przy-
rodniczych [14]. Jednym z licznych praktycznych 
zastosowań był system MET wspomagający personel 
medyczny pierwszego kontaktu w rozpoznawaniu 

bólów brzucha u dzieci, wdrożony w szpitalu pedia-
trycznym w Ottawie [15]. 
 Modelowanie preferencji na podstawie przykła-
dów decyzji zastosowałem także do funkcji użytecz-
ności i relacji przewyższania, w trybie  tzw. odpornej 
regresji porządkowej [16]. Razem z dominacyjną 
teorią zbiorów przybliżonych, podejścia te odpowia-
dają na rosnące zapotrzebowanie uczenia się prefe-
rencji z danych.
 Powyższe wyniki nadają również nową perspek-
tywę inteligencji maszynowej, gdyż włączają wiedzę 
o preferencjach do wiedzy odkrywanej z danych. 
W rozproszonych systemach sztucznej inteligencji, 
zwanych systemami wieloagentowymi (autonomicz-
ne programy działające w sieci komputerowej), po-
wyższy sposób odkrywania wiedzy daje możliwość 
rozpoznawania preferencji przez agentów na pod-
stawie wzajemnej obserwacji zachowań. W ten sam 
sposób można także rozpoznawać preferencje użyt-
kowników współdzielących zasoby w systemach 
typu grid lub preferencje użytkowników portali 
internetowych.
 Na zakończenie chcę podkreślić, że głównym 
motorem mojej pracy naukowej jest doprowadzanie 
na próg samodzielności naukowej moich doktoran-
tów. Miałem ich dotychczas dwudziestu czterech 
i w każdym przypadku był to głęboko przeżyty zwią-
zek twórczy. Sześciu z moich doktorantów było sty-
pendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 
dla młodych naukowców, pięciu jest po habilitacji, 
jeden otrzymał właśnie stypendium Homing Plus 
FNP po powrocie z postdoc, trzech ostatnich otrzy-
mało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, a 
siedmiu innych uzyskało nagrody Prezesa Rady 
Ministrów i Wydziału Nauk Technicznych PAN. 
Przywilej współpracy z młodymi adeptami nauki jest 
doprawdy trudny do przecenienia.

 1)  Jeśli PUBL  78,  to J  kat. I      {J4,J5}

 2)  Jeśli KADRA  8 i WDROZ  15,  to J co najmniej kat. II  {J3,J4,J5}

 3)  Jeśli WDROZ  28,  to J  co najwyżej kat. II   {J1,J2,J3,J6,J7}

 4)  Jeśli KADRA  7,  to J  kat. III     {J6,J7}

 5)  Jeśli WDROZ  10,  to J  kat. II lub III    {J1,J2}
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Jan Węglarz, członek  rzeczywisty  PAN       
JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ ZASOBY

 Obszar mojej pracy badawczej obejmuje proble-
my szeregowania zadań i rozdziału zasobów; przez 
zadania rozumie się czynności, a przez zasoby 
– środki (np. ludzie, maszyny, materiały, pieniądze), 
o które współubiegają się zadania, mogące w danej 
chwili być realizowane.  Zadania są opisane przez 
modele wiążące charakterystyki ich wykonywania 
(np. prędkość, czas, koszt) z ilością przydzielonych 
zasobów. Ogólnie biorąc, problem polega na takim 
sterowaniu przydziałem zasobów pomiędzy zadania, 
by pewien zbiór zadań został wykonany jak najefek-
tywniej z punktu widzenia danego kryterium lub 
zbioru kryteriów. Jest to problematyka o bardzo 
wielu zastosowaniach praktycznych, istotnych za-
równo z technicznego, jak i ekonomicznego punktu 
widzenia  i dlatego od lat jest uprawiana w licznych 
ośrodkach na świecie. Przykładowo, zadaniami mogą 
być operacje technologiczne w procesach produkcyj-
nych, a zasobami – obrabiarki, narzędzia, palety, 
wózki i inne składniki systemu produkcyjnego. 
Zadaniami mogą być również procesy obliczeniowe, 
a zasobami – składniki systemu komputerowego. 
Problematyka ta leży na styku badań operacyjnych, 
nauk decyzyjnych i informatyki. Zauważmy bowiem, 
że sterowanie przydziałem zasobów do zadań wyma-
ga zamodelowania i rozwiązania odpowiednich 
problemów decyzyjnych. Trzeba przy tym zaznaczyć, 
że systemy zasobowo-zadaniowe są potencjalnie naj-
większym „poligonem” dla nauk decyzyjnych. 
Te ostatnie, wychodząc od wielokryterialnych pro-
blemów rozdziału zasobów, z sukcesem rozwija 
Roman Słowiński wraz z zespołem. Poniżej kilka 
uwag dotyczących moich badań.
 Zacznijmy od zastosowania programowania 
liniowego do rozwiązywania problemów szeregowa-
nia zadań na maszynach. Pierwsze z podejść, tzw. 
jednoetapowe, to m.in. automatyczna, zrewidowana 
metoda simpleks, zastosowana do rozwiązywania 
problemów minimalizacji długości uszeregowania 
zadań podzielnych, o danych ograniczeniach kolej-

nościowych i ustalonych żądaniach zasobowych 
dotyczących zasobów odnawialnych. Zasadniczy 
pomysł polegał na automatycznym generowaniu tzw. 
frontów głównych i ich zasobowo-dopuszczalnych 
podzbiorów [1]. Wysyłając tę pracę do głównego 
światowego czasopisma z zakresu matematycznego 
oprogramowania, musieliśmy dołączyć program 
w języku Fortran, czyli sporą paczkę kart perforowa-
nych. Opisując eksperyment obliczeniowy wyjaśnili-
śmy, że został on wykonany na maszynie ODRA 
1305, zgodnej z ICL 1900, co było fortunną okolicz-
nością. Obejmował problemy do 30 zadań, co stano-
wiło praktyczny szczyt możliwości tej maszyny. 
Sprawa się skomplikowała, gdy jeden z recenzentów 
wyraził życzenie, by przeliczyć problemy z setką 
zadań. Na szczęście dla nas, pozostałym recenzen-
tom spodobał się nasz pomysł i praca została przyję-
ta. Drugi kierunek, to tzw. podejście dwuetapowe, 
w którym programowanie liniowe służy do wyzna-
czania danych dla drugiego etapu, w którym uszere-
gowanie optymalne jest wyznaczane przez algorytm 
wielomianowy. Zasadnicze różnice między podej-
ściem dwuetapowym a – wcześniej wspomnianym – 
jednoetapowym są dwie. Pierwsza polega na tym, 
że transformacja problemu szeregowania zadań 
podzielnych do problemu programowania liniowego 
w podejściu dwuetapowym jest wielomianowa, 
a w podejściu jednoetapowym – wykładnicza. Z dru-
giej strony, podejście jednoetapowe można stosować 
dla dowolnych dyskretnych żądań zasobowych, 
podczas gdy dwuetapowe tylko do ograniczonej kla-
sy żądań. Trzeba podkreślić, że pierwsza z wymie-
nionych różnic nie miała istotnego znaczenia do 
czasu, gdy podano algorytm wielomianowy dla pro-
blemu programowania liniowego (Khachiyan, 1979), 
gdyż wówczas, wobec wielomianowości transforma-
cji i drugiego etapu, uzyskuje się dowód przynależ-
ności wielu otwartych dotychczas problemów szere-
gowania do klasy P. Podejście dwuetapowe, obok 
innych wyników, opublikowaliśmy w 1976 roku 
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w kwartalniku PAN „Podstawy Sterowania” [2], 
natomiast w 1978 roku ukazała się w „Journal of 
ACM” praca E.L. Lawlera i J. Labetoulle’a [3] z ana-
logicznym podejściem, w którym drugi etap wyko-
rzystywał transformację do problemu przepływu 
w sieci. Od tego czasu podejście dwuetapowe nazy-
wane jest podejściem E. L. Lawlera i J. Labetoulle’a, 
a nam, oprócz satysfakcji, że byliśmy pierwsi, pozo-
stało doświadczenie, że oryginalne wyniki muszą być 
publikowane w języku angielskim, czego od tej 
chwili starannie przestrzegaliśmy. 
 Mówiąc o szeregowaniu zadań podzielnych, 
wspomnijmy jeszcze o tym, że problem szeregowania 
zadań na równoległych, identycznych maszynach, 
w celu minimalizacji długości, uszeregowania i przy 
dowolnych ograniczeniach kolejnościowych jest 
otwarty już dla trzech maszyn. Oznacza to, że nie 
jest znany dla tego problemu dokładny i wielomia-
nowy algorytm, ani dowód NP-trudności. Jest to 
jeden z najsłynniejszych otwartych problemów 
w teorii szeregowania, opierający się atakom świato-
wej czołówki specjalistów już od ponad 40 lat. My 
też badaliśmy ten problem i uzyskaliśmy dwa wyniki, 
jeden o charakterze teoretycznym, drugi – praktycz-
nym. Ten pierwszy, to pokazanie, że problem jest 
wielomianowo rozwiązywalny dla digrafu ograni-
czeń kolejnościowych (w przedstawieniu łukowym), 
w którym każde dwa wierzchołki są połączone ścież-
ką w jednym kierunku [4]. Wynik drugi, to pokaza-
nie algorytmu przybliżonego, oczywiście wielomia-
nowego, który znajduje optymalne uszeregowanie 
dla 99,9% instancji, przy maksymalnej względnej 
odległości od optimum wynoszącej 4,8% [5].
 Podkreślmy, że badając problemy szeregowania 
zadań na maszynach (ang. machine scheduling) 
oraz problemy rozdziału zasobów (ang. project 

scheduling) zbliżaliśmy je do siebie z obu stron. 
W efekcie z jednej strony rozwinęliśmy problematykę 
szeregowania z dodatkowymi ograniczeniami zaso-
bowymi, a z drugiej – określiliśmy klasę problemów 
rozdziału zasobów, które można rozwiązać w sposób 
dokładny i wielomianowy. Efektem wzajemnego 
przenikania się powyższych dwóch klas problemów 
jest np. zdefiniowanie problemów szeregowania 
zadań wieloprocesorowych (ang. multiprocessor 

scheduling) [6], w których zadania żądają równocze-
śnie więcej niż jednej maszyny (procesora). Ta klasa 
problemów jest do dziś badana w licznych ośrodkach 
w kraju i na świecie. Prowadząc szeroko zakrojone 
badania nad różnymi problemami szeregowania zadań 
i rozdziału zasobów, mogliśmy też po kilkunastu 
latach pokusić się o syntezę, w której zaproponowa-
liśmy ramy klasyfikacyjne dla tych problemów 
i przedstawiliśmy w nich główne modele i sposoby 
rozwiązywania. Monografia [4] była pierwszą w lite-
raturze światowej pozycją, ukazującą tę problematy-
kę w tak szerokim ujęciu. Spotkała się ona z dużym 
zainteresowaniem i przyniosła nam nagrodę pań-
stwową (1988) oraz przyczyniła się do otrzymania 
(Jacek Błażewicz, Roman Słowiński, Jan Węglarz) 
Złotego Medalu EURO (Aachen, 1991), najwyższe-
go naukowego wyróżnienia w zakresie badań opera-
cyjnych w Europie. Do tej pory jesteśmy jedynymi 
polskimi laureatami tego wyróżnienia i czujemy się 
wyjątkowo uhonorowani faktem znajdowania się 
w gronie takich gwiazd światowej nauki, jak Claude 
Berge, Bernard Roy czy Egon Balas. Dalsze wyniki 
uzyskane w zakresie problematyki szeregowania 
podsumowaliśmy w kilku monografiach wspólnie 
z kolegami z Niemiec, z których ostatnia to [7]. Pro-
blematykę tę z powodzeniem rozwija, obok bioin-
formatyki, Jacek Błażewicz z zespołem. Inny kieru-
nek jest związany z rozdziałem zasobów ciągłych 
między zadania opisane (nieliniowymi) funkcjami 
wiążącymi prędkość ich wykonywania z przydzielo-
ną, chwilową ilością zasobów i stanowi kontynuację 
badań podjętych w mojej rozprawie doktorskiej 
i habilitacyjnej. Ten nurt uprawiany przez drugie 
i trzecie pokolenie moich wychowanków (m.in. Joan-
nę Józefowską, Grzegorza Waligórę) zaowocował 
licznymi wynikami, przedstawionymi zbiorczo w [8].
 Jeśli zasób ciągły jest podwójnie ograniczony 
(chwilowa dostępność oraz zużycie) – por. [9], to, 
dołączając do niego procesory, otrzymujemy nową 
klasę problemów tzw. przetwarzania ekologicznego 
lub energooszczędnego (ang. green computing), 
w której ostatnio udało nam się uzyskać, wspólnie 
z Rafałem Różyckim, kilka ciekawych wyników [10], 
[11]. To ważny kierunek (prognozuje się, że w 2020 
roku zapotrzebowanie na energię ze strony sektora 
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ICT osiągnie 1/7 ogólnego zapotrzebowania), który 
mamy zamiar nadal uprawiać. To samo dotyczy 
problematyki zarządzania zasobami w środowisku 
gridowym [12]. Wspomnijmy wyniki uzyskane 
z Markiem Miką i Grzegorzem Waligórą [13], doty-
czące uwzględnienia zasobów sieciowych, oraz 
wspólne wyniki z Krzysztofem Kurowskim i Arielem 
Oleksiakiem [14]. 
 Na koniec refleksja ogólniejsza. Nigdy nie 
miałem wątpliwości, że osiągnięcie czegoś w nauce 
na skalę szerszą niż lokalna, wymaga zbudowania 

środowiska, w którym kompetencje i poziom dysku-
sji naukowej przekracza trudną do zdefiniowania, 
ale niewątpliwie istniejącą, masę krytyczną. Zbudo-
wanie zespołu, w którym taka współpraca stała się 
możliwa, uważam za swoje główne osiągnięcie. Nie 
jest to przy tym osiągnięcie wyłącznie zawodowe; 
stworzenie innym jak najlepszych warunków pracy 
traktowałem zawsze jako ważny (choć nie główny) 
warunek rozwoju ich osobowości i realizacji życio-
wego powołania. 
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Stanisław J. Konturek, członek  rzeczywisty  PAN       
JEŚLI NIE DĄŻYSZ DO RZECZY NIEMOŻLIWYCH, NIGDY ICH NIE OSIĄGNIESZ

 Kiedy obchodzimy jubileusz sześćdziesięciolecia 
istnienia PAN, to mój udział w tej instytucji można 
by policzyć na ponad trzydzieści lat. Zostałem przy-
jęty w jej progi w 1981 roku, już jako znaczący 
naukowiec i od tego czasu pnę się po stopniach 
nominacyjnych – od członka korespondenta aż do 
otrzymania najwyższego zaszeregowania na członka 
rzeczywistego PAN. Już nic większego nie może 
mnie spotkać w tej korporacji, bo jestem  profesorem 
emerytowanym, ale z wciąż jeszcze powiększanym 
dorobkiem naukowym i  dodaję splendoru tej insty-
tucji. Teraz, gdybym rozpoczynał swoją karierę na-
ukową w PAN, to być może należałbym do Akademii 
Młodych Uczonych, której utworzenie i pierwsze 
spotkania śledzę w internecie.
 Na rok utworzenia PAN, tj. na rok 1952, przypa-
da okres moich studiów medycznych. Wtedy swą 
drogę naukową rozpoczynałem od zaproponowanej 
mi w 1953 roku przez wybitnego fizjologa prof. 
Jerzego Kaulbersza, kierownika Katedry Fizjologii 
AM w Krakowie, pozycji tzw. „studenta-asystenta”, 
a po ukończeniu studiów lekarskich w Krakowie 
w 1955 roku – od etatu naukowo-dydaktycznego, 
pracując tam do roku 1961, tj. do uzyskania dokto-
ratu z zakresu fizjologii. Po uzyskaniu specjalizacji 
z interny przygotowałem i obroniłem w 1963 roku 
rozprawę habilitacyjną „Rola i znaczenie gruczołów 
dokrewnych w wydzielaniu żołądkowym i patogene-
zie wrzodu trawiennego u zwierząt doświadczalnych 
i u ludzi”. 
 Jesteśmy w latach sześćdziesiątych, kiedy Polska 
Akademia Nauk była młodą instytucją, ale jej drzwi 
nie stały otworem dla wielu liczących się w nauce. 
Dziwi mnie po dziś dzień, że mój mistrz i wielki 
fizjolog prof. Jerzy Kaulbersz nigdy do tej formacji 
nie trafił. Byłem wtedy bardzo młody, starałem się 
mnożyć swój dorobek naukowy i nie myślałem o ja-
kichkolwiek przynależnościach organizacyjnych.
 Następny etap mojej działalności – to wyjazd 
w 1965 roku na zaproszenie przez National Institute 

of Health (NIH) Bethesda do USA na stypendium 
podoktorskie do Los Angeles, gdzie spędziłem pół-
tora roku w UCLA. Pracowałem w słynnym Ośrodku 
Gastroenterologicznym CURE kierowanym przez 
wybitnego gastroenterologa dr. M. I. Grossmana. 
Po kilku publikacjach w prestiżowych „Gastroente-
rology” i „Am. J. Physiol.” w USA otrzymałem 
członkostwo Amerykańskiego Towarzystwa Gastro-
enterologicznego (AGA) i przyznano mi prestiżową 
i ogromną trzyletnią nagrodę NIH, Bethesda na 
„ustabilizowanie pozycji naukowej w kraju”.
 W 1969 roku organizowano Instytut Fizjologii 
AM w Krakowie i powołano mnie na jego dyrektora. 
Stworzyłem wówczas unikatowy w kraju Zakład 
Fizjologii Klinicznej, na którego wyposażenie prze-
znaczyłem całą nagrodę NIH. Prowadziłem badania, 
zarówno na zwierzętach, jak i u ludzi – w zakresie 
gastroenterologii doświadczalnej i klinicznej, które 
publikowałem w najbardziej prestiżowych czasopi-
smach fizjologicznych i gastroenterologicznych USA 
i Europy.
 Wtedy posypały się zaproszenia z zagranicy na 
sześciomiesięczne wyjazdy, jako visiting professor 
w UCLA w Los Angeles, w Galvestone, Univ. Texas, 
w Dept. Physiol. Univ. Oklahoma, Oklahoma, 
w Dept. Physiol. Univ. Cincinnati, Ohio, w Dept. 
Gastroenterol. Univ. Rochester, w Dept. Physiol. 
Univ. Columbia, Missouri, w Dept. Med. Mt Sinai 
Med. School, New York, i innych ośrodkach gastro-
enterologicznych USA i Europy. Dzięki tym wyjaz-
dom nie tylko zwiększyłem swój dorobek naukowy, 
ale nawiązałem liczne kontakty z najbardziej znany-
mi na świecie ośrodkami gastroenterologicznymi. 
Do tych ośrodków następnie wyjeżdżali moi asy-
stenci, a po powrocie z USA wprowadzali nowe 
techniki naukowe do Zakładu Fizjologii w Krakowie 
i stworzyli najbardziej znany w kraju i za granicą 
ośrodek naukowy fizjologii gastroenterologicznej. 
Wykształciłem wielu samodzielnych pracowników 
nauki, wśród nich prof. Wiesława Pawlika, mojego 
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bezpośredniego następcę na Katedrze Fizjologii, 
który pełnił też funkcje dziekana i prorektora CM 
UJ,  prof. Piotra Thora, obecnie kierownika Zakładu 
Patofizjopatologii CM UJ, prof. Artura Dembińskie-
go, obecnie kierownika Zakładu Fizjologii Klinicz-
nej, prof. Jolantę Jaworek, obecnie dziekan Wydziału 
Ochrony Zdrowia CM UJ i prof. Tomasza Brzozow-
skiego, obecnego kierownika Katedry Fizjologii CM 
UJ. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że jedna z tych 
osób (prof. Wiesław Pawlik) jest członkiem PAN, 
a dwie są członkami PAU (prof. Wiesław Pawlik 
i prof. Tomasz Brzozowski), co uważam za swój 
wkład w powiększanie grona zacnych członków tych 
korporacji. W ten sposób powstał w Krakowie znany 
w kraju i na świecie ośrodek fizjologii gastroentero-
logicznej, a utworzone przeze mnie czasopismo 
„Journal of Physiology and Pharmacology” (JPP) 
osiągnęło wysoki impact factor (<4.0) i pozycję 
międzynarodową. 
 Wtedy zapraszano mnie do udziału w komitetach 
redakcyjnych najbardziej liczących się czasopism 
gastroenterologicznych, jak m.in.: „Gut”, „Gastro-
enterology”, „Digestion”, „Scand. J. Gastroenterol.”, 
„Dig. Dis. Sci.”, „Eur. J. Pharmacol.”, „Eur. J. 
Gastroenterol. Hepatol.”. Moja pozycja naukowa w 
kraju i za granicą rosła i wtedy PAN otworzyła przede 
mną swoje progi. W 1981 roku zostałem członkiem 
korespondentem PAN, a od roku 1986 czynnym 
członkiem PAU i długo musiałem czekać, aż 21 lat, 
opublikować wiele prac, podnosić swój impact 

factor, wygłosić wiele wykładów, aż stałem się 
w 2002 roku członkiem rzeczywistym PAN. 
 W 1994 roku wybrano mnie na przewodniczące-
go Światowej Organizacji Gastroenterologicznej 
(OMGE), od 1973 roku byłem honorowym człon-
kiem AGA, a potem honorowym członkiem Pol-
skiego, Czeskiego, Brytyjskiego i Skandynawskiego 
Towarzystwa Gastroenterologicznego. 
 Bycie członkiem rzeczywistym PAN zobowiązuje 
do posiadania i ciągłego utrzymywania wysokiej 
pozycji naukowej, co czyniłem nieustannie w swoich 
badaniach naukowych, kiedy starałem się realizować 
projekty o znaczeniu praktycznym w medycynie, 
które skrótowo można by określić następująco: 
1. Rola i znaczenie fizjologiczne enterohormonów, 

głównie sekretyny, cholecystokininy, gastryny, moti-
liny, ghreliny, oreksyn, leptyny, bombezyny, neuro-
tenzyny, enkefalin, gastrycznego peptydu hamujące-
go (GIP), peptydu uwalniającego gastrynę (GRP) 
neuropeptydu Y (NPY), peptydu YY (PYY) i wielu 
innych regulujących wydzielanie, motorykę żołądka 
i krążenie trzewiowe u ludzi zdrowych i z chorobą 
wrzodową; 
2. Chcąc bliżej poznać mechanizmy gojenia uszko-
dzeń trawiennych, określiłem rolę obecnego w ślinie, 
soku żołądkowo-dwunastniczym i trzustkowym epi-
dermalnego (EGF, dawniej enterogastronu), trans-
formującego (TGF ) i fibroblastycznego czynnika 
wzrostu (FGF) w procesach proliferacji komórkowej 
śluzówki żołądkowo-jelitowej i trzustki oraz w goje-
niu ostrych i przewlekłych owrzodzeń żołądkowo-
dwunastniczych u zwierząt i ludzi. Podjąłem również 
badania nad ochroną komórkową (cytoprotekcją) 
egzogennych i endogennych prostaglandyn (PG) 
(wspólnie z prof. Ryszardem Gryglewskim, człon-
kiem PAN), produktów cyklooksygenaz (COX-1 
i COX-2) i czynników wzrostowych oraz nowo od-
krytych leków przeciwwrzodowych takich, jak blo-
kery receptorów histaminowych-H2 (np. cymetydy-
na, ranitydyna) (wspólnie z prof. Jamesem Blackiem, 
laureatem Nagrody Nobla), antycholinergików 
(pirenzepina, telenzepina) oraz inhibitorów pompy 
protonowej (omeprazol, lanzoprazol) u zwierząt 
doświadczalnych i u ludzi;
3. Badania nad ekspresją genową czynników wzro-
stowych (EGF, TGF , TGF, rSP i innych), hormonu 
wzrostu (GH) i podwzgórzowych czynników uwal-
niających i hamujących (TRH, GH-RH i somatosta-
tyna) (wspólnie z prof. Andrew.V. Schallym z USA, 
laureatem nagrody Nobla), gastryn i jej receptorów 
CCK1 i CCK2, cyclooxygenaz (COX-1 i COX-2), 
syntetazy tlenku azotu (NOS), neuropeptydów 
jak peptyd przysadkowej cyklazy adenylanowej 
(PACAP), peptyd pochodny od genu kacitonino-
wego (CGRP) w śluzówce żołądka w odniesieniu 
do gastroprotekcji przeciw czynnikom drażniącym 
(NSAID, ethanol, kwasy żółciowe, ischemia z reper-
fuzją, stres), do adaptacji żołądka do tych czynni-
ków uszkadzających i do gojenia przewlekłych 
owrzodzeń;
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4. Wkrótce po odkryciu H. pylori rozpocząłem 
wspólnie z jego odkrywcą, dr. Barrym Marshallem 
z Australii (laureatem Nagrody Nobla z 2005 roku), 
badania nad jego wczesnym wykrywaniem (przy 
użyciu własnego pomysłu mocznikowego testu od-
dechowego (14C– lub 13C– urea breath test), nad jego 
rolą w powstawaniu owrzodzeń peptycznych i co 
ważniejsze w karcinogenezie żołądka, w gojeniu 
wrzodów w doświadczalnych modelach zwierzę-
cych, uwalnianiu hormonów żołądkowo-jelitowych 
(gastryna, somatostatyna, cholecystokinina), ekspre-
sji genowej czynników wzrostowych EGF, TGF  
i peptydów „trójlistnych” (trifoil peptides), gastryny 
i jej receptorów oraz COX-1 i COX-2 w błonie śluzo-
wej żołądka i trzustki zwierząt doświadczalnych 
i u ludzi we wrzodzie trawiennym i raku żołądka 
i trzustki. Odkryłem, że długotrwała infekcja H. pylo-

ri i towarzyszący jej wzrost ekspresji gastryny prowa-
dzą początkowo do proliferacji komórek nabłonko-
wych błony śluzowej żołądka i jelita grubego, ale 
z czasem ta proliferacja przechodzi w atrofię z apop-
tozą i dysplazją, a w końcu w zmiany nowotworowe. 
Komórki rakowe w ten sposób pojawiające się 
w żołądku pod wpływem H. pylori, same wykazują 
ekspresję genową gastryny, czynników wzrostowych 
(EGF), receptorów gastrynowych (CCKB) oraz COX-
2 i wzmożone uwalnianie PG i czynników odpowie-
dzialnych za angiogenezę i zahamowanie apoptozy 
w raku. W ten sposób komórki nowotworowe 
„samopobudzając się”, prowadzą do rozrostu guza 
złośliwego i jego przerzutów do węzłów chłonnych 
i sąsiednich narządów.
5. Wykazałem, po raz pierwszy w piśmiennictwie, 
że błona śluzowa żołądka u zwierząt i u ludzi szybko 
„adaptuje się” do działania uszkadzającego niestery-
dowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), alkoholu, 
stresu i innych czynników drażniących i że ta adapta-
cja wiąże się ze wzmożoną proliferacją komórek 
błony śluzowej na skutek zwiększonej ekspresji 
czynników wzrostowych, szczególnie EGF i TGF , 
oraz COX-2, jej acetylacji oraz generowania lipok-
syn. Infekcja H. pylori obniża zdolność adaptacji 
żołądka do NLPZ i można ją przywrócić, erady-
kując H. pylori z żołądka.
6. Odkryłem, że wiele enterohormonów, jak chole-

cystokinina (CCK), leptyna, oksynto-modulina, pep-
tyd YY, GLP-1, insulina i polipeptyd trzustkowy (PP) 
hamują, a inne jak np. grelina, neuropeptyd Y (NPY) 
wzmagają przyjmowanie pokarmu i że ten efekt 
zachodzi przy udziale nerwów błędnych za pośred-
nictwem swoistych receptorów CCK; 
7. W ostatnim okresie podjąłem badania nad rolą 
„osi mózgowo-jelitowej” i „zegarów biologicznych” 
z udziałem nerwów aferentnych i eferentnych (auto-
nomicznych) w kontroli funkcji układu trawien-
nego przy udziale m.in. melatoniny, generowanej 
z L-tryptofanu w dużych ilościach w przewodzie 
pokarmowym w stanach zdrowia i w jego zaburze-
niach wywołanych np. stresem lub NLPZ, wykazując 
terapeutyczne efekty tej indoleaminy u ludzi, 
w takich chorobach jak wrzód trawienny (także 
z udziałem infekcji H. pylori), zapalenie przełyku, 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego i stłuszczenio-
we zapalenie wątroby (NASH).
 W moich, trwających już ponad pół wieku, bada-
niach kierowałem się dewizami zaczerpniętymi od 
dr. M. I. Grossmana – „nie badaj nieistniejących 
zjawisk (Do not investigate non-existing phenome-

na)” oraz sentencją Ojca Św. Jana Pawła II – „darmo 
żyje ten, który nikomu nie pomaga (Frustra vivit qui 

nemini prodests)”.
 Mój dorobek naukowy, osiągnięty w latach 1955-
2010, obejmuje około 1550 prac oryginalnych, 
głównie w języku angielskim, w zakresie doświad-
czalnej i klinicznej gastroenterologii, opublikowa-
nych w czasopismach krajowych i zagranicznych 
o wysokim standardzie naukowym i impact factor, 
stawiając mnie na jednej z pierwszych pozycji w ran-
kingu krajowym w zakresie cytowań (15000) i łącz-
nym impact factor 2000 (tylko za ostatnie 10 lat). 
Jestem też autorem kilkunastu monografii i autorem 
lub redaktorem wielu książek dydaktycznych z zakre-
su fizjologii i gastroenterologii podstawowej i kli-
nicznej. Niektóre, jak Fizjologia człowieka, wydane 
już ponaddziesięciokrotnie, są wykorzystywane do 
nauczania fizjologii nie tylko medycznej, ale także 
w uniwersytetach wychowania fizycznego i uniwersy-
tetach pedagogicznych. Jestem redaktorem podręcz-
nika Gastrologia i hepatologia kliniczna, który docze-
kał się sześciu wydań i jest okresowo aktualizowany.
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 Moja praca naukowa i dydaktyczna została 
wyróżniona nagrodą im. Alfreda Jurzykowskiego, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzyma-
łem doktoraty honoris causa w Japonii, w Akademii 
Medycznej w Białymstoku, w Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i w Uniwersytecie Medycz-
nym w Łodzi. Uhonorowano mnie  Nagrodą Funda-
cji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie medycyny, 
tzw. „polskim Noblem”, Nagrodą Miasta Krakowa, 
Laurem Jagiellońskim Rektora UJ oraz dorocznymi 
nagrodami indywidualnymi i zespołowymi PAN 
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 
 Moją dewizą jest – „jeśli nie dążysz do rzeczy 
niemożliwych, nigdy ich nie osiągniesz”. Był to napis 
na plakacie z widokiem wysokich ośnieżonych gór 
Himalajów, którym obdarzył mnie prof. Zdzisław 

Ryn. Ten widok stymulował mnie do działania. 
Mój dorobek naukowy, intelektualny i akademicki 
świadczy o tym, że wciąż dążę do rzeczy trudnych, 
często niemożliwych i siłą woli staram się je osiągać.
 Jestem bardziej sędziwym naukowcem niż insty-
tucja PAN, której jubileusz obchodzimy w tym roku. 
Mam świadomość, że moje osiągnięcia w polskiej 
medycynie są małą cegiełką, z jakich buduje swój 
dorobek PAN. Jubileusz zawsze skłania do podsu-
mowań i refleksji. Mogę stwierdzić, że na miarę 
swych możliwości wypełniałem swoją obecność 
w tej instytucji treściwie, nie uczestnicząc zbytnio 
w jej działalności organizacyjnej, bo zawsze bardziej 
wolałem pracę naukową od czynnego udziału 
w działaniach naszej „dobrodziejki” Polskiej Akade-
mii Nauk. Życzę jej jednak kolejnych jubileuszy 
w dobrobycie intelektualnym i finansowym. 
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Janusz Limon, członek korespondent PAN       
OD KOLOROWYCH CHROMOSOMÓW DO GENÓW FUZYJNYCH W NOWOTWORACH

 DNA, czyli nasze geny, znajduje się w jądrze 
komórkowym w postaci kłębka nici (186 cm), ale 
gdy zbliża się podział komórki, nić ta skraca się, 
grubieje i powstają pałeczkowate twory zwane 
chromosomami, które w potomnych komórkach, 
po zakończonym podziale rozwijają się w długie nici 
DNA (rys. 1). Chromosomowy DNA jest otoczony 
różnymi białkami, które m.in. „pomagają” chromo-
somom wędrować do potomnych komórek. Zada-

niem chromosomów jest bezpieczne przenoszenie 
naszych genów z dzielącej się komórki macierzystej 
do potomnych komórek. Każdy z nas powstał 
z dwóch komórek płciowych, plemnika od ojca 
i komórki jajowej od matki, posiadających po 23 
chromosomy (po połowie genów), dzięki połączeniu 
się których, po zapłodnieniu, powstaje zygota 
– komórka o 46 chromosomach, dając początek 
całemu organizmowi. 

 Chromosomy człowieka można porównać do 
okładek 46 tomów encyklopedii, we wnętrzu 
których znajdują się geny zbudowane z DNA, czyli 
hasła. Tych genów, czyli haseł, jest około 25000. 
Zapisany jest w nich nasz wygląd, niestety także nie-
które nasze choroby, a w oddziaływaniach ze środo-
wiskiem – nasz los. Każdy tom encyklopedii jest jak 
chromosom z genami, które od tysięcy lat zapewnia-
ją ciągłość naszego gatunku i w pewnym sensie są 
nieśmiertelne poprzez bezpieczne przenoszenie ich, 
właśnie we wnętrzu chromosomów, z pokolenia na 
pokolenie aż do końca istnienia ludzkości.

Rys. 1. Rysunek przedstawia komórkę w stadium metafazy kiedy 
widoczne są chromosomy. Z prawej strony widoczny jest chro-
mosom, który zbudowany jest z dwóch chromatyd połączonych 
centromerem – końce chromatyd nazywane są telomerami. 
W każdej chromatydzie znajduje się jedna nić DNA, która otacza 
nukleosomy zbudowane z białek tworzących wspólnie strukturę 
chromosomu i w interfazie – chromatyny

 Po raz pierwszy chromosomy człowieka zobaczy-
łem w 1964 roku podczas wykładu prof. Fryderyka 
Pautscha dla studentów pierwszego roku Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Było 
to zimą. Na dużej, nieogrzanej sali siedzieliśmy 
w płaszczach, słuchając wykładu na temat chromo-
somów człowieka, których ostateczną liczbę ustalili 
dwaj naukowcy J. H. Tijo i A. Levan w Lund (Szwe-
cja) w 1956 roku. Na podium sali wykładowej znaj-
dował się świetlny mikroskop z preparatem zawiera-
jącym chromosomy człowieka. Utworzyła się długa 
kolejka studentów. Doczekałem się – spojrzałem i od 
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razu zostałem zauroczony obrazem: 46 chromoso-
mów zabarwionych na purpurowo (barwnik orceina) 
leżało w stadium metafazy podziału komórki. Duże, 
średnie i małe podzielone na chromatydy spięte 
centromerami chromosomy dumnie rozkładały się 
w płaszczyźnie równikowej tak, aby można było 
dokładnie każdy zobaczyć i opisać. Tak rozpoczęła 
się moja życiowa przygoda z chromosomami czło-
wieka. Zostałem cytogenetykiem.
 Chromosomy, po zabarwieniu na purpurowo 
orceiną (wyciąg z porostów Rocella tinctoria) albo 
barwnikiem Giemzy na niebiesko, można zobaczyć, 
policzyć i ocenić strukturę pod mikroskopem. Ponie-
waż pierwsze metody barwienia chromosomów 
polegały na rozgniataniu pomiędzy szkiełkami 
komórek w kropli orceiny (squash) – cytogenetyków 
można było rozpoznać po purpurowym zabarwieniu 
palców ręki, szczególnie kciuka. W kolejnych latach 
badaczy zaintrygowało, jak zbudowane są chromo-
somy w środku i zaczęli stosować różne procedury 
odsłaniające wnętrze chromosomów oraz barwniki 
wybiórczo barwiące niektóre regiony ich chromatyd. 
W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku zauwa-
żono, że chromosomy mają strukturę prążkową. 

Rys. 2. Analiza spektralna (SKY) kariotypu komórki włókniako-
mięsaka guzowatego skóry (DFSP), w którym występuje, jako 
jedyna zmiana, długi chromosom markerowy, w którym znajduje 
się swoista translokacja t(17;22)(q22;q13) prowadząca do 
powstania genu fuzyjnego COL1A1-PDGFB. A. Metafaza zabar-
wiona metodą SKY; B. Ta sama metafaza zabarwiona barwnikiem 
DAPI, aby zwiększyć kontrast obrazu; C. Ta sama metafaza 
z „komputerowym” spektrum kolorów. D. Kariotyp ułożony 
z badanej metafazy. Jeden długi kolorowy chromosom powstał 
w wyniku rearanżacji m.in. chromosomów 17;22 – w nim 
znajdują się kopie genu fuzyjnego (wyk. dr K. Mrózek).

Powstały techniki fluorescencyjne z użyciem pochod-
nych akrydyny ujawniające silnie i słabo fluoryzujące 
złotym kolorem prążki. Początkowo sądzono, że są 
to geny, ale okazało się, że struktura ta jest 
wynikiem różnego stopnia oddziaływań chromoso-
mowego DNA z białkami chromatyny. Mam osobistą 
refleksję związaną z różnymi barwnikami stosowany-
mi w cytogenetyce. Otóż podczas jednej z wizyt 
w Lund miałem możliwość spotkania prof. Alberta 
Levana, odkrywcy liczby chromosomów człowieka. 
Profesor, mimo sędziwego wieku, nadal zajmował się 
badaniami chromosomów, stosując różnorodne tech-
niki ich barwienia. Zapamiętałem go jako niezwykle 
miłego i mądrego interlokutora, ale zapamiętałem 
też jego fartuch: był pokryty setkami różnej wielkości 
kolorowych plam od barwników stosowanych w cy-
togenetyce: niebieskie, purpurowe, żółte, czerwone, 
czarne i inne, trudne do identyfikacji. Była to w pew-
nym sensie obrazkowa historia barwień chromoso-
mów. Obecnie wizualizacja chromosomów następuje 
dzięki technikom molekularnym wybarwiającym 
poszczególne pary lub wybrane regiony chromoso-
mów na dowolne kolory, co precyzyjnie określa 
miejsca, gdzie znajdują się uszkodzone geny (rys. 2). 
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Co więcej, w ostatnich latach pojawiły się techniki 
pozwalające na identyfikację zmian w chromoso-

Rys. 3. Analiza profilu genomowego guza tłuszczakomięsaka dobrze zróżnicowanego (well – differentiated liposarcoma – WDLPS) 
z zastosowaniem metody mikromacierzy – aCGH. Analiza została wykonana z użyciem szkiełka mikromacierzowego z 2.1 milionami sond 
oligonukleotydowych reprezentujących wszystkie chromosomy człowieka – co daje rozdzielczość 2KBp (200 nukleotydów) (Roche
– NimbleGen Human CGH 2.1M Whole – Genome Tilling v2.0D Array). Każdy z analizowanych chromosomów (22 autosomy i 2 chromo-
somy płci) został przedstawiony na zbiorczym wykresie innym kolorem (koordynaty zgodne z NCBI36/hg18), co wskazuje, że genetycy 
molekularni także lubią kolorowe obrazy chromosomów pomimo, iż nie oglądają ich pod mikroskopem. Wykresy A-C prezentują 
powiększone wyniki aCGH chromosomów 6, 12 i 16. Widoczna jest amplifikacja (zwiększenie liczby kopii) wielu regionów chromosomo-
wych pod postacią smug tysięcy fragmentów DNA nad chromosomami, a szczególnie chromosomu 12, co jest aberracją charaktery-
styczną dla tłuszczakomięsaków dobrze zróżnicowanych (wyk. mgr M. Brzeskwiniewicz)

mowym DNA wielkości 200 par zasad (aCGH) 
(rys. 3).
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 Pierwsze chromosomy człowieka zauważyli pa-
tolodzy niemieccy oglądający preparaty histologicz-
ne różnych tkanek i narządów człowieka. Najlepiej 
widoczne były w tkankach, w których występuje 
dużo podziałów komórkowych (mitoz), a więc 
w guzach nowotworowych. Jednym z pierwszych 
patologów, który zwrócił uwagę na nieprawidłowe 
podziały komórkowe w guzach nowotworowych, 
był David Paul von Hansemann w końcu XIX wieku. 
Na rys. 4 znajduje się ilustracja z jego publikacji, 
w której osobiście narysował nieprawidłowe podzia-
ły komórek nowotworowych, gdzie np. zamiast 
dwóch komórek potomnych pojawiają się trzy i inne 

zaburzenia mitozy. Na podstawie swoich obserwacji 
von Hansemann wysnuł hipotezę, że przyczyną po-
wstawania nowotworów są nieprawidłowe podziały 
komórkowe zaburzające liczbę chromosomów. Miał 
rację, ale pod wpływem krytyki wielu naukowców, 
pod koniec życia wycofał się ze swojej koncepcji. 
Dopiero w 1914 roku embriolog niemiecki Theodor 
Boveri sformułował pogląd, że zaburzenia liczby 
chromosomów wynikają z nieprawidłowych podzia-
łów komórkowych – i jego uważa się za twórcę 
genetycznej koncepcji powstawania nowotworów 
(kancerogenezy).

Rys. 4. Rysunki patologa von D. Hansemanna przedstawiające nieprawidłowe podziały komórek nowotworowych. 
Np. 31 – widoczne są trzy zamiast dwóch potomnych komórek; 26 – tzw. mostek anafazowy – nieprawidłowe rozejście się 
chromosomów
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 Wyniki licznych badań z pierwszej połowy XX 
wieku wykazały, że w komórkach guzów nowotwo-
rowych człowieka występują liczne zmiany w liczbie 
chromosomów, która może wzrastać z 46 do kilkuset 
albo odwrotnie, spadać do kilkunastu wraz z często 
nakładającymi się zmianami w strukturze chromoso-
mów w postaci delecji, duplikacji, translokacji 
i inwersji. Zjawisko to nazywane jest niestabilnością 
genetyczną. Te liczne zmiany liczby i struktury 
chromosomów początkowo wydawały się chaotycz-
ne, ale dopiero precyzyjne cytogenetyczne i moleku-
larne badania w końcu XX wieku ujawniły pewne 
prawidłowości. 
 I tu zaczyna się moja historia jako cytogenetyka 
badającego chromosomy pochodzące z guzów nowo-
tworowych człowieka. Mój udział w badaniach tego 
zjawiska polegał na zastosowaniu stosunkowo prostej 
metody w uzyskiwaniu chromosomów z litych guzów 
nowotworowych oraz opisanie po raz pierwszy 

na świecie zjawiska występowania swoistych zmian 
chromosomowych w niektórych mięsakach. W przy-
padku mięsaków – aberracje chromosomowe, szcze- 
gólnie translokacje, pełnią znaczącą rolę, bo w ich 
wyniku powstają tzw. geny fuzyjne produkujące 
białka odpowiedzialne za transformację nowotworową.
 Pierwszą swoistą aberracją chromosomową 
i pierwszy gen fuzyjny opisano w komórkach prze-
wlekłej białaczki szpikowej, gdzie występuje tzw. 
chromosom filadelfijski (Ph). Powstaje on w wyniku 
translokacji, czyli wymiany fragmentów ramion po-
między chromosomami 9 i 22. Protoonkogen ABL, 
zlokalizowany w chromosomie 9, zostaje przeniesio-
ny na chromosom 22 w pobliże genu BCR, co powo-
duje jego przekształcenie się w aktywny onkogen. 
A zatem w konsekwencji aberracji chromosomowej 
powstaje nieprawidłowy gen fuzyjny BCR-ABL, 
który produkuje białko wywołujące transformację 
nowotworową (rys. 5). 

Rys. 5. Molekularne konsekwencje swoistej translokacji chromosomowej. W wyniku translokacji fragment jednego chromosomu połączył 
się z innym chromosomem, tworząc chromosom markerowy (dwukolorowy). W miejscu połączenia się tych fragmentów może dojść do 
dysregulacji funkcji tych genów albo do powstania genu fuzyjnego. Oba zjawiska mogą wywołać transformację nowotworową
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 Podobne zjawisko wykryliśmy w niektórych mię-
sakach, np. pierwszym mięsakiem ze swoistą aberra-
cją był tłuszczakomięsak śluzowaty, w którym trans-
lokacja między chromosomami 12 i 16 tworzyła gen 
fuzyjny FUS-DDIT3. Z kolei w maziówczaku złośli-
wym dochodzi do translokacji pomiędzy chromoso-
mami 18 i X, w wyniku czego powstaje gen fuzyjny 
SS18 - SSX1, 2 i 4. A zatem mechanizmy są podobne, 
ale dotyczą innych chromosomów i genów. 
W kolejnych latach, badaliśmy warianty tego genu 

fuzyjnego znajdujące się właśnie w miejscach łącze-
nia chromosomów X i 18. Okazało się, że istnieją 
różne warianty tego genu produkujące nieprawidło-
we białko, które ma znaczenie nie tylko w powsta-
waniu nowotworów, ale – jak później się okazało 
– mają także znaczenie w rokowaniu i leczeniu 
pacjentów. Już obecnie stosuje się terapię celowaną 
(wybiórczą) komórek nowotworowych kierowaną 
właśnie na produkty genów fuzyjnych znajdujące się 
w tych komórkach (rys. 6). 

Rys. 6. Perspektywy leczenia nowotworów wobec postępu badań molekularnych. Niespecyficzną terapię zastępować będzie terapia 
celowana uwzględniająca z jednej strony profil molekularny komórek nowotworowych (genotyp guza), z drugiej strony natomiast 
genotyp chorego, którego geny produkują białka metabolizujące lek (co nie jest przedmiotem artykułu)

 Tak więc badania kolorowych chromosomów 
przesunęły się w głąb ich struktury, już bezbarwnej, 
ale bardzo ważnej, bo dotyczącej regionów, 
gdzie znajdują się uszkodzone geny. Identyfikacja 
określonych zmian w genach w komórkach nowo-
tworowych, głównie genów fuzyjnych, umożliwiła 
wprowadzenie indywidualizacji terapii guzów nowo- 
tworowych i białaczek (Tab.1).
 Jesteśmy zbudowani z rzędu 1013–1014 komórek 
i codziennie w wielu z nich dochodzi do powstawa-
nia mutacji genowych i chromosomowych, które są 
naprawiane, ale w jakiejś tkance może dojść do takiej 

translokacji chromosomowej lub mutacji genowej, 
która, jeśli nie zostanie naprawiona, spowoduje roz-
poczęcie podziałów komórki i jej komórek potom-
nych i powstanie tzw. klon, który z czasem, po wielu 
latach, utworzy guz nowotworowy. Tak naprawdę 
nie wiemy, co wywołuje tę translokację chromoso-
mową i dlaczego w tej, a nie innej tkance wywołuje 
transformację nowotworową. I mimo że nie znamy 
tych mechanizmów, stosujemy celowane leczenie 
nowotworów, przedłużając życie tysiącom chorych.
 
 Tak wiele jest jeszcze do odkrycia.
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Tabela 1. Przykłady nowotworów, gdzie wykryto mutacje genowe albo geny fuzyjne, które mają znaczenie w celowanej terapii tych nowo-
tworów. W przypadku raka jelita grubego, brak mutacji jest wskazaniem do celowanego leczenia. Badania molekularne tych 
nowotworów mają znaczenie predykcyjne, czyli można przewidzieć odpowiedź na leczenie określonym lekiem. Stanowi to rewolucję 
w leczeniu niektórych nowotworów człowieka

TYP NOWOTWORU GEN ODPOWIEDŹ NA LEK

GIST CKIT Imatinib (+)

Rak gruczołowy płuca EGFRA Gefi tinib (+)

Rak jelita grubego KRAS* Cetuksymab (+)

GENY FUZYJNE

Włókniakomięsak 
guzowaty skóry COL1A1-PDGFB Imatinib (+)

Tłuszczakomięsak śluzowy DDIT3-FUS (typ I i II) Trebektydyna (+)

Rak gruczołowy płuca EML4-ALK; KIF5B-ALK
KLC1-ALK; PTPN3-ALK Kryzotynib (+)

Rak gruczołowy płuca SLC34A2-ROS1
CD74-ROS1 Kryzotynib (+)

* Brak mutacji
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Witold Rużyłło, członek korespondent PAN       
KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA – ZAWÓD I PASJA

 Miałem w życiu trochę szczęścia. Na początku 
kariery zawodowej poznałem prof. Edmunda Żerę. 
Prof. Żera był wizjonerem. W tamtych czasach niko-
mu nie przyszło do głowy, żeby uruchomić pracow-
nię kardiologii inwazyjnej w Polsce. Był indywidual-
nością. Dawał młodym ludziom dużo samodzielności. 
Pozwolił mi zrobić w 1968 roku pierwszą w Polsce 
koronarografię. Uczył nas samodyscypliny i powagi. 
Robił to w sposób bardzo elegancki. Pierwszy kon-
takt z człowiekiem nietuzinkowym był niesłychanie 
ważny. Profesor czuwał nad całym zespołem klinicz-
nym, ale dawał samodzielność. Po prostu dawał 
szansę. Słuchał, dużo wymagał. Dyscyplina jest pod-
stawą rozwoju, ale przy prowadzeniu zespołu nie 
wolno powstrzymywać ludzi zdolnych, kreatywnych, 
którzy chcą coś zrobić, czasami nawet w niekonwen-
cjonalny sposób. 
 Potem trafiłem do Baylor College of Medicine.
Zaprosił mnie tam Dan McNamara. Był w Warsza-
wie. W czasie nieformalnego spotkania podszedł 
do mnie i kiedy zorientował się, że mam już duże 
doświadczenie w rozpoznawaniu wad wrodzonych, 
zaproponował mi współpracę w Texas Heart Institu-
te i Texas Children Hospital. To drugi człowiek, 
który odegrał w moim życiu ważną rolę. W Houston 
spotkałem Dentona Cooleya, twórcę współczesnej 
kardiochirurgii i Roberta Hulla, szefa kardiologii 
w Texas Heart Institute. Cooley, rodowity Teksań-
czyk, pod względem sprawności manualnej był nie-
wątpliwie geniuszem chirurgii. Pół roku przed moim 
przyjazdem do Houston dokonał pierwszego na 
świecie wszczepienia sztucznego serca jako pomostu 
do transplantacji. Bardzo łatwo zaadaptowałem się 
w Teksasie, w stanie Samotnej Gwiazdy (Lone Star 

State), wśród ludzi życzliwych, serdecznych i po-
mocnych w każdej sytuacji. Denton Cooley – czło-
wiek legenda – okazywał mi wiele życzliwości. 
Opracowałem kilka zagadnień, a dwa z nich wzbu-
dziły duże zainteresowanie. Praca dotycząca 221 
pacjentów po operacji tetralogii Fallota, której 

byłem głównym wykonawcą i pierwszym autorem. 
Opublikowana w 1974 r. stała się najczęściej cyto-
wanym doniesieniem z ośrodka w Houston. W 1976 
roku  włączono ją do monografii.
 Po powrocie z Houston w 1975 roku wykona-
łem pierwszą w Polsce biopsję mięśnia sercowego, 
w roku 1976 – zamknięcie przetrwałego przewodu 
tętniczego. 
 Fascynacja kardiologią nabrała przyspieszenia na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 
kiedy rozpoczęła się era kardiologii interwencyjnej. 
Charles Dotter w Stanach Zjednoczonych wykonał 
pierwszy zabieg na tętnicach obwodowych, Werner 
Porstman w Berlinie rozpoczął interwencyjne lecze-
nie wad wrodzonych serca i w końcu Andreas 
Grüntzig w Zurichu zastosował cewnik z balonem 
do leczenia zwężeń w tętnicach wieńcowych. Kiedy 
16 września 1977 roku wykonał pierwszy zabieg 
PTCA, poszerzając proksymalny odcinek lewej tętni-
cy przedniej zstępującej, miał 37 lat. Przezskórna 
sródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa – PTCA 
(tak nazwał zabieg Andreas Grüntzig) stała się 
początkiem rozwoju nowej dyscypliny – kardiologii 
interwencyjnej. 
 W maju 1979 roku napisałem list do Grüntziga. 
Spotkaliśmy się 2 stycznia 1980 roku. Byli również 
m.in. Ulrich Sigwart, pionier wszczepiania stentów 
do tętnic wieńcowych, i Alain Cribier, który pierw-
szy wszczepił przezskórnie w 2002 roku zastawkę 
aortalną. Spotykamy się teraz wszyscy 13 maja 
2012 w Rouen, żeby celebrować  10-lecie tego wy-
darzenia.  Otrzymaliśmy certyfikat uprawniający do 
zakupu cewników Coronar. Ostatnie zdanie Grünt-
ziga brzmiało mniej więcej tak: nie zepsujcie tej 
metody, ona kiedyś, w określonej grupie chorych, 
zastąpi kardiochirurgię. W kwietniu 1981 roku 
wykonałem pierwszy zabieg angioplastyki wieńco-
wej w Polsce.
 W tym samym czasie nastąpił dalszy rozwój 
kardiologii interwencyjnej – leczenie nieoperacyjne 
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wrodzonych i nabytych wad serca. W 1984 roku 
wykonałem pierwszy w Polsce zabieg walwulopla-
styki płucnej, w dwa lata po pierwszej publikacji na 
świecie, a w 1987 roku  przezskórną angioplastykę 
za pomocą cewnika z balonem w koarktacji aorty, 
oraz w roku 1987 walwuloplastykę we wrodzonym 
zwężeniu zastawki aorty.  Nowatorskie w skali kraju 
było wdrożenie w latach dziewięćdziesiątych nie-
operacyjnego zamykania dużych ubytków przegrody 
międzyprzedsionkowej zapinką Amplatza i jedno 
z pierwszych na świecie nieoperacyjne zamykanie 
ubytków przegrody międzykomorowej w następ-
stwie pęknięcia przegrody w przebiegu ostrego 
zawału serca. 
 W końcu lat osiemdziesiątych w kilku ośrodkach 
na świecie przezskórna komisurotomia mitralna sta-
ła się alternatywną, w stosunku do komisurotomii 
chirurgicznej, metodą leczenia zwężonego lewego 
ujścia żylnego. Metodę tę wprowadziłem w Polsce 
w 1987 roku. Instytut Kardiologii był wtedy jednym 
z pierwszych ośrodków na świecie, w którym za-
biegi te zaczęto rutynowo stosować w określonych 
przypadkach stenozy mitralnej. Przeprowadziłem 
pokazowe zabiegi komisurotomii mitralnej w ośrod-
kach kardiologicznych w Bułgarii, Jugosławii, na 
Węgrzech i na Słowacji.
 Kardiologia interwencyjna robi olbrzymie postę-
py. Na przykład,  gdy powstaje nieszczelność przy 
pierścieniu implantowanej chirurgicznie zastawki 
dwudzielnej albo zastawka odpruwa się w jednym 
miejscu, przez co powstaje przeciek okołozastawko-
wy, krew w każdym skurczu komory wraca do lewe-
go przedsionka. Może dojść nawet do hemolizy 
krwi, czyli niszczenia erytrocytów. Do tej pory poja-
wienie się szczeliny wokół zastawki oznaczało, że 
pacjenta trzeba reoperować. Potrafimy już zamykać 
szczeliny okołozastawkowe specjalnymi koreczkami 
wprowadzanymi drogami śródnaczyniowymi, leczyć 
nieprawidłowe połączenia wewnątrz- i zewnątrzser-
cowe stosując różnego rodzaju okludery (to takie 
dwa zwinięte „parasole”, które po wprowadzeniu 
do komory rozwijają się w odpowiednim miejscu), 
zapinki.
 Wprowadza się do serca zastawki płucne albo 
aortalne przez żyłę i tętnicę udową. Najpierw 

w okolicach niesprawnej zastawki, np. płucnej, 
trzeba umieścić cewnik, który pomoże nam wprowa-
dzić stent – giętką rurkę wykonaną z metalu  – roz-
prężany od wewnątrz balonikiem. Gdy w przylegają-
cym do ścian naczyń krwionośnych stencie podwyższy 
się ciśnienie, ten zgniecie uszkodzoną zastawkę 
i rozkruszy zwapnienia. Wtedy wprowadza się umo-
cowaną na kolejnym stencie nową zastawkę, pozy-
cjonuje, rozpręża i zastawka przyjmuje pożądany 
kształt w miejscu zniszczonej zastawki homograftu 
płucnego. Wszystko bez rozcinania klatki piersiowej, 
zatrzymywania akcji serca czy korzystania z krążenia 
pozaustrojowego.
 Tętnica udowa to nie jedyna droga dojścia do 
serca czy tętnic wieńcowych. Może to być również 
żyła udowa, tętnica albo żyły – ramieniowa lub pro-
mieniowa. Można użyć dostępu przez żyłę szyjną. 
Niedawno choremu implantowaliśmy zastawkę 
płucną, dochodząc do serca właśnie w taki sposób. 
Młody człowiek miał za sobą cztery operacje, prze-
był wielokrotne cewnikowanie serca, a konieczny 
był kolejny zabieg, bo założone w dzieciństwie ho-
mografty, czyli przeszczepione ludzkie zastawki wraz 
z tętnicą płucną, uległy naturalnemu uszkodzeniu 
(zwapnieniu). Zabieg był wyjątkowo skomplikowa-
ny, ale wszczepiliśmy do serca zastawkę płucną 
z dostępu przez żyłę szyjną.
 Andreas Grüntzig zginął 27 października 1985 
roku, pilotując własny samolot. Podpisuję się pod 
słowami innego z jego uczniów– Bernharda Meiera: 
„Co myślałby Andreas o tym, czym stała się dzisiaj 
kardiologia interwencyjna? Aprobowałby koniecz-
ność opracowywania i wdrażania zasad medycyny 
opartej na faktach we wszystkich decyzjach klinicz-
nych. Byłby zafascynowany warsztatami i sympozja-
mi z bezpośrednią transmisją zabiegów dla celów 
edukacyjnych, byłby zachwycony i oszołomiony eks-
plozja technologiczną, dzięki której pokonano wiele 
ograniczeń klasycznej PTCA. Byłby przygnębiony 
czasami złą interpretacją wyników i używaniem 
niewłaściwych instrumentów, a także zatroskany 
z powodu obecności operatorów, którzy nie prze-
strzegają najwyższych standardów jakości”.
 Kardiologowi interwencyjnemu potrzeba wy-
obraźni przestrzennej – umiejętności przenoszenia 
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obrazu widzianego na monitorze w rzeczywistość 
ludzkiego ciała. Ale i takiej wyobraźni, którą obej-
muje się nie tylko naczynia i przewody, możliwe 
komplikacje, ale także rodzinę czekającą za drzwiami 
sali zabiegowej. Takie szerokie spojrzenie pozwalają-
ce ogarnąć wszystko w kilka sekund i podjąć decyzję: 
robimy zabieg czy odstępujemy. Do „przepisu” na 
kardiologa interwencyjnego dodałbym jeszcze: tro-
chę pokory, sporo precyzji, odwagę. Odwaga jest 
potrzebna przede wszystkim. Choćby po to, by wraz 
z doświadczeniem nabyć umiejętności szybkiego 
podejmowania decyzji.
 Przy każdym zabiegu coś nas może zaskoczyć, 
przecież każdy pacjent jest inny. Odstąpić od zabiegu 
czy zastosować bardziej skomplikowaną technikę, 
zabezpieczyć drugie naczynie? Stentować obie tętni-
ce czy rozłożyć zabieg na dwa etapy? Nakłucie prze-
grody międzyprzedsionkowej pod rentgenem czy 
poprosić kolegę do kontroli echokardiograficznej? 
Wybrać stent 20-milimetrowy czy może lepiej 
22 mm, przy którym jednak homograft płucny może 
pęknąć? Czy brak tkanki podaortalnej przy zamyka-
niu ubytku przegrody przedsionkowej dyskwalifiku-
je chorego do zamknięcia zapinką czy może zastoso-
wać większy okluder? Deliberacje mogą trwać bez 
końca. Pytania, dziesiątki pytań.Tymczasem decyzję 
trzeba umieć podjąć natychmiast i wiem, że chyba 
umiem to robić. 
 Na początku lat 2000 zainteresowania moje sku-
piły się na terapii regeneracyjnej serca czynnikami 
wzrostu naczyń podanymi bezpośrednio do mięśnia 
sercowego (transendokardialnie). 
 Główny nurt badań nad terapią genową dotyczy 
leczenia zaawansowanej choroby niedokrwiennej 
serca z zastosowaniem genów dla czynników wzro-
stu naczyń. Pomimo rozwoju technik rewaskularyza-
cji i postępu w zakresie leczenia farmakologicznego, 
od 5 do 12% pacjentów z chorobą wieńcową, ze 
względu na zaawansowanie zmian miażdżycowych, 
nie można skutecznie leczyć żadną ze standardowych 
metod. Terapeutyczne wzmocnienie procesu angio-
genezy w obrębie mięśnia sercowego mogłoby po-
lepszyć krążenie oboczne, prowadząc do ustąpienia 
objawów dławicowych. Badania koncentrują się na 
próbach wywołania angiogenezy w wyniku transfek-

cji komórek mięśnia sercowego genami dla czynni-
ków wzrostu naczyń. 
 W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą 
próbą Euroinject One, wykonanym w Polsce, Szwe-
cji, Danii i Austrii, zastosowaliśmy transendokardial-
ne podanie plazmidu kodującego VEGF-A165 przy 
użyciu systemu elektromechanicznego mapowania. 
Nie było istotnych statystycznie różnic w zakresie 
głównych punktów końcowych, ale wykazaliśmy re-
gionalną poprawę kurczliwości w obszarze podania 
plazmidu oraz poprawę perfuzji mięśnia sercowego.
 W 2006 roku w Instytucie Kardiologii podjęli-
śmy kolejną próbę poprawy ukrwienia mięśnia ser-
cowego, wywołując neoangiogenezę, czyli powsta-
wanie naczyń wieńcowych, przez podanie 
plazmidowego wektora ekspresyjnego (pVIF). Wek-
tor zawierał geny kodujące naczyniowo-śródbłonko-
wy czynnik wzrostu (phVEGF) i czynnik wzrostu 
fibroblastów (bFGF), a został podany przezskórnie 
do lewej komory przez tętnicę udową, bezpośrednio 
do mięśnia sercowego. Najpierw trzeba było oczywi-
ście znaleźć żywotne miejsce w mięśniu i tam 
wstrzyknąć igłą zawiesinę genów. Osiągnięto istotną 
statystycznie poprawę w zakresie tolerancji wysiłku 
ocenianej za pomocą próby wysiłkowej EKG oraz 
objawów klinicznych choroby wieńcowej. Ciągle nie 
ma przełomu, jednym z podstawowych problemów 
terapii genowej jest skuteczność transfekcji komórek 
in vivo, ale warto walczyć, bo badanie żywotności 
serca, wykonywane za pomocą rezonansu magne-
tycznego pokazuje, że mięsień sercowy żyje!
 Czy można zregenerować serce człowieka? 
W polskim wieloośrodkowym badaniu REGENT, 
z udziałem kierowanego przeze mnie zespołu, leczo-
no pozawałową niewydolność serca podaniem auto-
logicznych komórek szpiku kostnego. Nie uzyskano 
istotnej poprawy frakcji wyrzucania, ale u chorych 
z największym uszkodzeniem lewej komory obser-
wowano trend w kierunku poprawy. Możliwość 
terapeutycznego wykorzystania komórek macierzy-
stych zależy w dużym stopniu od znalezienia 
najlepszego typu komórek dla regeneracji mięśnia 
sercowego, analizy siedliska dla tych komórek, 
poprawy technik podawania komórek, ale także 
konieczne jest opracowanie optymalnych technik 



108

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE
WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – UCZENI I SZKOŁY BADAWCZE – nauki medyczne

przygotowania komórek czy standaryzacji procesu 
separacji komórek. Jestem optymistą. Pozostaje py-
tanie, ile czasu nam zabierze znalezienie właściwej 
drogi. Nie można wykluczyć, że znajdą kliniczne 
zastosowanie polimery wstrzykiwane do mięśnia 
sercowego, które mogą przeciwdziałać nieprawidło-
wemu remodelingowi uszkodzonej lewej komory.
 Nowoczesna diagnostyka nieinwazyjna w kar-
diologii jest odpowiedzią na oczekiwania pacjentów 
oraz kardiologów i wpisuje się idealnie we współcze-
sne algorytmy postepowania. Naturalną tendencją 
w medycynie XXI wieku jest promowanie rozwiązań 
o wysokiej trafności diagnostycznej, związanych 
z minimalnym ryzykiem dla pacjenta, i najlepiej, 
wykonywanych w trybie ambulatoryjnym. Dobrze 
wykorzystane informacje z tomografii komputero-
wej, rezonansu magnetycznego czy pozytronowej 
tomografii emisyjnej pozwalają nam widzieć więcej, 
wiedzieć więcej i rozumieć więcej, niż jeszcze kilka 
lat temu. Praktycznego zastosowania nowoczesnych 
metod nieinwazyjnych doświadczamy już dziś: jeste-
śmy w stanie zindywidualizować diagnostykę i lecze-
nie, trafnie oszacować ryzyko, bezpiecznie odstąpić 
od wykonywania niektórych zabiegów.   
 Nie dziwi dziś chyba nikogo „odwrót” od dia-
gnostycznych procedur inwazyjnych, przy jednocze-
śnie stale rosnącej roli metod obrazowych. Metody 
obrazowe spowodowały przełom, nie tylko w kwali-
fikacji do optymalnego leczenia, ale doprowadziły 
też do rewizji sposobu  myślenia o konkretnych, 
wydawać się może, od dawna znanych jednostkach 
chorobowych. Przykładem może być choćby możli-
wość identyfikacji wczesnej, przedklinicznej obecno-
ści miażdżycy naczyń wieńcowych lub analiza składu 
blaszki miażdżycowej w tomografii komputerowej.  
 Opracowanie detektora tomografu komputero-
wego o rozdzielczości 0.2 mm spowoduje, że tomo-
grafia „dogoni” klasyczną koronarografię pod 
względem rozdzielczości przestrzennej. Trwają testy 
kliniczne skanerów nowej generacji pozwalających 
na uzyskanie pełnego obrazu serca w czasie poniżej 
1 sekundy, z narażeniem pacjenta na bardzo niską 
dawkę promieniowania – nieprzekraczającą 1.0 mSv 
(dla porównania: klasyczna koronarografia to ok. 
6-9 mSv, badanie izotopowe to kilkanaście mSv). 

Zaawansowane są prace nad wykorzystaniem meto-
dy dwuenergetycznej, analizy spektralnej oraz 
nowych protokołów akwizycyjnych do oceny żywot-
ności i perfuzji mięśnia serca. Zespoły fizyków 
pracują nad nowymi sekwencjami, które mają 
poprawić jakość obrazowania w rezonansie magne-
tycznym. Głęboka interdyscyplinarna wiedza doty-
cząca możliwości i ograniczeń metod nieinwazyjnych 
stanie się kluczowa z punktu widzenia pacjenta 
(właściwa kwalifikacja, ocena ryzyka zabiegu) oraz 
płatnika (zaniechanie duplikowania danych i reduk-
cja kosztów). 
 Rosnące doświadczenie kliniczne oraz ogromny 
postęp technologiczny w ostatnich latach spowodo-
wały, ze diagnostyka tętnic wieńcowych za pomocą 
tomografii komputerowej stała się realną alternaty-
wą dla inwazyjnej koronarografii. Na obecnym eta-
pie rozwoju tomografia komputerowa, podobnie jak 
koronarografia, dostarcza jedynie informacji anato-
micznych, dotyczących stopnia  zawężania światła 
tętnic wieńcowych przez  zmiany miażdżycowe. Jed-
nocześnie prospektywne badania wieloośrodkowe 
wskazują jednoznacznie, że korzyść z rewaskularyza-
cji odnoszą jedynie pacjenci, u których zwężenie jest 
czynnościowo istotne, czyli powoduje niedokrwienie 
mięśnia sercowego. Opracowanie i wdrożenie 
projektu oceny czynnościowej istotności zwężenia 
tętnicy na podstawie danych uzyskanych w czasie 
badania tomografii komputerowej  tętnic wieńco-
wych,  w sposób analogiczny do inwazyjnego pomia-
ru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR), może po-
zwolić na identyfikację zwężeń wymagających 
rewaskularyzacji. Nad projektem pracuje zespół 
z Anina. Jest to fascynująca metoda, która już w nie-
długim czasie  pozwoli w sposób nieinwazyjny ocenić 
wskazania do dalszego postepowania u chorych ze 
stabilną postacią choroby wieńcowej.
 Perspektywy rozwoju rezonansu magnetycznego 
serca (RMS) koncentrują się obecnie wokół prób 
pokonania naturalnych barier stojących przed RMS, 
takich jak poprawa rozdzielczości przestrzennej 
umożliwiająca analizę małych struktur. Dzięki temu 
możliwa była by ocena budowy ściany tętnic wieńco-
wych, w tym ocena morfologii blaszki miażdżycowej. 
Już teraz RMS jest bardziej czuły od tomografii 
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komputerowej i echokardiografii w wykrywaniu 
krwiaków śródściennych w dużych naczyniach tętni-
czych. Być może, dzięki zastosowaniu specjalnych 
środków kontrastowych, możliwe będzie oznaczenie 
pożądanych struktur, co ułatwi ich wizualizację 
i odróżnienie od otoczenia. Są już dostępne środki 
kontrastowe ułatwiające uwidocznienie skrzeplin 
i tkanki tłuszczowej. Obecnie trwają badania nad 
środkami kontrastowymi jako markerami pozwala-
jącymi na rozpoznanie komórek macierzystych czy 
też komórek zapalnych (makrofagów).
 Ocena żywotności i niedokrwienia mięśnia ser-
cowego daje możliwość wskazania chorych, którzy 
mogą odnieść korzyść z leczenia inwazyjnego. Poja-
wia się także perspektywa dalszego ograniczenia 
stosowania promieniowania jonizującego w postaci 
upowszechnienia metod przezskórnych interwencji 
sercowych pod kontrolą rezonansu magnetycznego 
(zabiegów angioplastyki wieńcowej, przezskórnych 
implantacji zastawek czy zabiegów elektrofizjolo-
gicznych). W tym celu potrzebne są jednak szybkie 
skanery umożliwiające rejestrację i przetwarzanie 
sygnałów w czasie rzeczywistym oraz dostosowanie 
całego instrumentarium do wymogów pracy w śro-
dowisku rezonansu magnetycznego.
 Według mojej oceny, wprowadzenie rezonansu 
magnetycznego będzie stanowiło podobny krok 
milowy w historii diagnostyki obrazowej serca, jak 
wprowadzenie przed kilkudziesięciu laty echokar-
diografii serca.
 Jak postęp technologiczny zmieni leczenie kar-
diologiczne? Roboty w kardiologii stosowane są 
obecnie w operacjach naprawczych zastawki dwu-
dzielnej. Szczególne znaczenie ma zastosowanie 
śródoperacyjne trójwymiarowego aparatu echokar-
diograficznego – można np. tworzyć topograficzne 
modele wypadania tylnego płatka zastawki dwu-
dzielnej i z minimalnie inwazyjnego dojścia wykonać 
plastykę z użyciem robota. Roboty nie znajdują 
jeszcze szerszego zastosowania w operacjach na 

tętnicach wieńcowych serca. Jednak, jak sądzę, coraz 
częściej w hybrydowych salach operacyjnych będą 
wykonywane  zabiegi z lewostronnej minimalnie 
inwazyjnej torakotomii celem pomostowania tętnicy 
przedniej zstępującej lub z zastosowaniem robota 
z jednoczasowym zabiegiem stentowania w pozosta-
łych tętnicach wieńcowych. Sala hybrydowa umożli-
wia natychmiastową weryfikację chirurgiczną zespo-
lenia i ocenę prawidłowo założonych stentówza 
pomocą angiokardiografii.  
 Jak będzie wyglądała  kardiologia i kardiochirur-
gia za 15-20 lat? Nastąpi integracja zespołów, której 
początek już widać. Leczenie polegać będzie na 
połączeniu procedur przezskórnych, zastosowaniu 
robota  i telemanipulacji lub ograniczonych nacięć 
powłok klatki piersiowej. Minimalnie inwazyjne 
leczenie patologii zastawek serca, hybrydowe 
operacje na tętnicach wieńcowych i przezskórna im-
plantacja zastawek aortalnych, płucnych i dwudziel-
nych wskazują, że w niezbyt odległej perspektywie 
pojawi się nowy typ specjalisty sercowo-naczyniowe-
go. Postęp technologiczny w zakresie stosowania 
robotów, rozwój trójwymiarowych technik obrazo-
wania i nanotechnologii, a także nowoczesne kom-
putery, które umożliwią szybki transfer danych, spo-
wodują, że kardiologia i kardiochirurgia zmierzać 
będą w tym samym kierunku. Za 15-20 lat Heart 
Team, którego początków jesteśmy świadkami dzisiaj, 
zastąpią lekarze specjaliści z zakresu chorób sercowo-
naczyniowych.
 Szukam w medycynie realnych możliwości udzie-
lenia pomocy konkretnemu człowiekowi, bo to on 
pozostaje w tych finezyjnych zabiegach najważniej-
szy. Bo jeżeli jest w medycynie miejsce na coś nie-
przewidywalnego, to właśnie w relacji pacjent-lekarz 
ona może czynić cuda.Pracuję w Instytucie Kardiolo-
gii z zespołem ludzi, którzy zapewniają utrzymanie 
i utrwalenie wiodącej pozycji Instytutu Kardiologii 
w kraju. Dla kardiologów w Europie i na świecie 
Anin to najwyższe standardy w kardiologii.
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Unikatowe odkrycie z czasów Bolesława Chrobrego: wojownicy z Bodzi

 Takich odkryć dotąd nie mieliśmy. Niewielkie 
cmentarzysko z czasów Bolesława Chrobrego – 
odmiennością, bogactwem wyposażenia zmarłych 
i wyrazistym kontekstem europejskim fascynuje 
badaczy z Polski, Europy i innych kontynentów.
 Odkrycia dokonano w trakcie badań ratowni-
czych prowadzonych w latach 2007-2009 na zlece-
nie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
przez poznański Zespół ds. Ratownictwa Archeolo-
gicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 
w związku z planowaną budową autostrady A1. Na 
pozostałości nekropoli natrafiono w miejscowości 
Bodzia k. Włocławka. Odkryto tam 49 unikatowych, 
w większości w typie grobów komorowych, datowa-
nych na koniec X i pierwszą połowę XI wieku. 
Zmarli chowani byli w obszernych jamach (komo-
rach), wewnątrz prostokątnych grodzeń (domy 
zmarłych?) wykonanych w technice zrębowej, two-
rzących 4 uporządkowane rzędy. W 14 przypadkach 
zwłoki złożono w drewnianych skrzyniach wzmoc-
nionych żelaznymi okuciami. Uwagę przyciągają 
dwa szkielety ułożone na boku w pozycji embrional-
nej. Podobnie jak wspomniane skrzynie trumienne, 
jest to pierwszy w naszym kraju przypadek takiej 
obyczajowości pogrzebowej z tego okresu. Na cmen-
tarzysku pochowano co najmniej 14 mężczyzn, 21 
kobiet i 14 dzieci. Średnia życia kobiet wynosiła od 
22 do 35 lat, a mężczyzn od 35 do 55 lat.

 W grobach natrafiono na niezwykle bogate, 
a w kilku przypadkach unikatowe w skali europej-
skiej dary grobowe. W pochówkach kobiet występo-
wały kolie paciorków szklanych m.in. pokrytych 
złotą i srebrną folią, a także wykonanych z karneolu, 
kryształu górskiego i srebrnych zdobionych granula-
cją, ponadto srebrne pierścionki, esowate kabłączki 
skroniowe i zausznice. 

Fot. 1 Grób wojownika

Fot. 2 Naszyjnik

Fot. 3 Paciorek srebrny 

Fot. 4 Pierścionek srebrny 
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 Z kolei w grobach męskich znajdowano m.in. 
elementy uzbrojenia, w tym inkrustowany srebrem 
miecz paradny, pierwszy z terenu ziem polskich 
langsaks (jednosieczny miecz używany w środowisku 
skandynawskim), czekan w typie koczowniczym, 
wite naramienniki srebrne, elementy pasa oraz 
przedmioty związane z dalekosiężnym handlem. 

 Analogii nie znajdują wyjątkowej wagi srebrne 
kaptorgi (pojemniki na relikwie lub amulety) z cha-
rakterystycznym wyobrażeniem drapieżnego ptaka. 
Jest to jedyne, jak dotąd, takie wyobrażenie znane 
w Europie. Równie unikatowe jest znalezisko brązo-
wych aplikacji pasa znalezione w grobie młodego 
wojownika, z wygrawerowanym na końcówce 
dwuzubem – znakiem dynastycznym charaktery-
stycznym dla księcia Światopełka kijowskiego, zięcia 
Bolesława Chrobrego. Wojownik z Bodzi zmarł 
w młodym wieku wskutek urazów odniesionych 
w walce, o czym świadczą ślady cięcia na czaszce 
i złamanie żuchwy. 

Fot. 5 Miecz

Fot. 6 Pierścień wity

Fot. 7 Dzwoneczek 

Fot. 8 Kaptorga 
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 Z dotychczasowych badań m.in. zawartości izo-
topu strontu w emalii zębowej pochowanych osob-
ników wynika, że z dużym stopniem prawdopodo-
bieństwa można mówić o populacji niemiejscowej. 
Ze wstępnych, zatem hipotetycznych ustaleń, zdaje 
się też wynikać, że w obrębie cmentarza liczyć się 
należy z trzema różnymi tradycjami chowania tu 
ludności. Faza najstarsza datowana jest wstępnie na
koniec X wieku. Jej przedstawiciele mogli przybyć 
na te tereny z szeroko rozumianej strefy bałtyckiej 
(chodzi o terytoria południowej Skandynawii, 
Niemiec, Danii, a może nawet Wyspy Brytyjskie?). 
W kolejnej fazie(1. połowa XI wieku) na cmentarzu 
zaczęto chować, jak się wydaje, osobników związa-
nych ze wschodnim kierunkiem oddziaływań.
 Wszyscy zmarli ze ścisłego obszaru cmentarza 
orientowani byli na osi północ-południe, całkowicie 
obcej obyczajom pogrzebowym panującym w tym 
czasie na ziemiach polskich, gdzie dominująca jest 
orientacja W-E zmarłych. Zmianę na tę ostatnią 
obserwujemy w Bodzi dopiero w fazie ostatniej, 
odnoszącej się do drugiej połowy XI wieku – połowy 
XII wieku, z tym że groby te znajdują się poza 
ścisłym obszarem omawianej nekropoli.
 Bogactwo wyposażenia oraz cechy rytuału po-
grzebowego wskazują, iż na cmentarzysku w Bodzi 
pochowani zostali członkowie świeckiej elity pań-
stwa polskiego z czasów Bolesława Chrobrego. Wie-
le darów grobowych znajduje bliskie analogie wśród 
wytworów mających zarówno wschodnią (głównie 
Ruś Kijowska), skandynawską, ale również połu-

dniową (Wielka Morawa) i zachodnią (państwo 
Franków) proweniencję. Czy zostali tu pochowani 
członkowie rodziny dynastycznej waresko-ruskiej 
związani z dworem kijowskim i Bolesławem Chro-
brym,którzy zostali sprowadzeni do Polski i osadzeni 
przez Chrobrego po jego wyprawie kijowskiej z roku 
1018? Kim był młody wojownik, noszący znak 
dynastyczny Rurykowiczów? 
 Nigdzie dotąd nie odkryto, podobnie jak to 
miało miejsce w Bodzi, takiego nagromadzenia 
w jednym miejscu pochówków, dla których brak jest 
w Polsce i w Europie bezpośrednich analogii. Dlate-
go odkrycie to wnosi do nauki olbrzymi potencjał 
poznawczy, dotyczący mechanizmów kształtowania 
elit w obrębie wczesnych państw europejskich. 
 Pozyskane materiały są przedmiotem opracowa-
nia naukowego przygotowywanego przez badaczy 
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, a także 
zaproszonych specjalistów z innych ośrodków 
badawczych naszego kraju oraz z USA, Niemiec 
i Danii. Światowe wydawnictwo BRILL zgłosiło 
gotowość wydania monografii w języku angielskim. 

Fot. 9 Waga brązowa 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
al. Solidarności 105
00-140 Warszawa 
e-mail: director@iaepan.edu.pl

Autorzy: Andrzej Buko, Michał Kara,
Iwona Sobkowiak-Tabaka
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Słownik polszczyzny XVI wieku

 Słownik polszczyzny XVI wieku jest elementem 
monumentalnego przedsięwzięcia leksykograficzne-
go, mającego na celu opisanie polszczyzny od jej 
zarania do współczesności. Pozostałe ogniwa tego 
przedsięwzięcia stanowiły: Słownik staropolski, 
Słownik języka polskiego XVII i pierwszej połowy 
XVIII wieku oraz Słownik języka polskiego PAN. 
Inicjatorką powstania Słownika polszczyzny XVI 
wieku była prof. Maria Renata Mayenowa, dzięki 
której w 1949 roku przy Instytucie Badań Literac-
kich PAN została powołana Pracownia Słownika 
Polszczyzny XVI wieku. Przygotowanie koncepcji 
i wstępne opracowanie materiałów zgromadziło 
zespół złożony z kilkudziesięciu osób (współpracują-
cych w 4 zespołach badawczych), wśród których 
można odnaleźć największe postacie ówczesnego 
językoznawstwa.
 Jako podstawę źródłową wybrano kilkaset utwo-
rów, reprezentujących różne odmiany polszczyzny 
Złotego Wieku (np. polszczyznę literacką, język do-
kumentów prawnych i polemik religijnych, gwary 
regionalne i środowiskowe), a także wszystkie poja-
wiające się w renesansie gatunki literackie. Kartoteka 
Słownika Polszczyzny XVI wieku obejmuje ponad 
8 milionów użyć i jest uznawana za najliczniejszą 
we współczesnej polskiej leksykografii. Tym samym 
realizowane jest założenie, by dać jak najpełniejszy 
opis języka polskiego z okresu jego kształtowania 
i burzliwego rozwoju, jaki miał miejsce u zarania 
nowożytności. 
 Dotąd ukazało się 35 tomów Słownika polszczy-
zny XVI wieku, obejmujących hasła a – rowny. Do 
jego zalet można zaliczyć: wnikliwe analizy seman-
tyczne, szeroko rozbudowaną informację fonetycz-
ną, składniową i frazeologiczną. Dane te służą bada-
czom literatury i języka polskiego, historykom, 
socjologom i kulturoznawcom, dostarczają też mate-
riału porównawczego filologom zajmującym się ję-
zykami obcymi. Dzięki Słownikowi powstały i wciąż 
powstają liczne prace naukowe. Wyróżniającą go 
cechą jest tempo prac, mimo bardzo szczegółowego 
opisu i starannej redakcji, co roku powstaje kolejny 

tom, co w leksykografii specjalistycznej jest znaczą-
cym osiągnięciem.
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 Zdigitalizowana wersja Słownika, w postaci 
plików graficznych w formacie DjVu, jest udostęp-
niana na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej. Jednocześnie w Pracowni jest przygoto-
wywany Internetowy słownik polszczyzny XVI 
wieku. Aplikacja ta, napisana w języku Python, opar-
ta na bazie danych i plikach w formacie XML (będą-
cym obecnie najbardziej powszechnym formatem w 
internecie), zapewni wygodniejszy i szybszy dostęp 
do artykułów hasłowych i ich poszczególnych ele-
mentów, niż jest to możliwe w wersji drukowanej. 
Dwuwarstwowa struktura programu pozwala z jed-
nej strony na przeszukanie całego indeksu haseł 
według zadanych kryteriów i wyświetlenie wyników 
w żądanej postaci (np. w układzie a tergo), z drugiej 
zaś daje możliwość wyszukania konkretnych infor-
macji z artykułów hasłowych w obrębie zadanego 
zakresu. W odróżnieniu od wersji drukowanej 
wszystkie hasła zgromadzone w bazie danych są po-
łączone w siatkę hipertekstową, która umożliwia 

szybkie odszukanie żądanego hasła w grupie synoni-
mów, formacji współrdzennych czy odsyłaczy. 
Zgromadzone dane, w połączeniu z nowoczesnym 
narzędziem do ich obsługi, dostarczą naukowcom 
na całym świecie materiałów – podstawowych dla 
badań nad epoką renesansu – w najbardziej uży-
tecznej formie.
 Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku 
zostanie też uzupełniony o dodatkowe zbiory 
danych: indeksy haseł (przede wszystkim tych dotąd 
nieopublikowanych) oraz repozytorium tekstów 
transliterowanych, stanowiących jego podstawę źró-
dłową. Stanie się ono największym zbiorem szesna-
stowiecznych polskich tekstów opracowanych we-
dług jednolitych zasad opublikowanych w jednym 
miejscu. Z czasem repozytorium zostanie przekształ-
cone w korpus szesnastowiecznej polszczyzny, odpo-
wiadający korpusom języka współczesnego i otwie-
rający szersze perspektywy dla językoznawstwa tak 
synchronicznego jak diachronicznego.

Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72 
00-330 Warszawa
e-mail: sekretariat@ibl.waw.pl

Redaktorzy Słownika polszczyzny XVI wieku:
tomy 1-34, Maria Renata Mayenowa (red. nacz.), 
Franciszek Pepłowski (z-ca red. nacz., red. prowadzący)
od tomu 35, Krzysztof Mrowcewicz (red. nacz.), 
Patrycja Potoniec (z-ca red. nacz.)
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Europejski Sondaż Społeczny

 Idea realizacji Europejskiego Sondażu Społecz-
nego (European Social Survey – ESS) została 
zgłoszona przez Europejską Fundację Nauki. Celem 
ESS jest (I) monitorowanie i interpretacja kluczo-
wych postaw i wartości społeczeństw europejskich 
w powiązaniu ze zmieniającymi się instytucjami; 
(II) rozwój metodologii badań ankietowych (survey-
owych), zwłaszcza między krajami. Badanie ESS jest 
realizowane co 2 lata, począwszy od roku 2002. 
Kwestionariusz ESS składa się z modułów stałych, 
powtarzanych w każdej rundzie, oraz modułów 
rotacyjnych, dotyczących aktualnie ważnych 
zagadnień.
 W zrealizowanych dotąd pięciu rundach projek-
tu wzięło udział od 22 do 31 krajów. Ze względu na 
rygorystyczną i ściśle porównywalną metodologię, 
uzyskane dane pozwalają zarówno na bieżące 
porównania między krajami, jak i analizę trendów 
w poszczególnych krajach i porównywanie trendów. 
Koordynatorem prac związanych z realizacją ESS 
jest międzynarodowy zespół, a nadzór nad całością 
prac prowadzonych w projekcie sprawuje komitet 
naukowy, w którym Polskę reprezentuje prof. 
Henryk Domański, dyrektor Instytutu Filozofii 
i Socjologii PAN. 
 W roku 2005 ESS został uhonorowany Nagrodą 
Kartezjusza – prestiżowym wyróżnieniem w dziedzi-
nie nauki, przyznawanym przez Komisję Europejską.
Założenia konceptualne modułów kwestionariusza, 
zbiory danych z poszczególnych rund ESS oraz pełny 
opis metodologii badania dostępny jest na stronach 
www.europeansocialsurvey.org. Stronę internetową 
ESS odwiedziło blisko 46 tys. osób z ponad 200 
krajów. Do 2011 roku na podstawie danych ESS 
powstało ponad 720 publikacji. 
 W Polsce ESS realizowany jest w Instytucie Filo-
zofii i Socjologii PAN. Narodowym koordynatorem 
projektu jest prof. nadzw. dr hab. Paweł B. Sztabiń-

ski, (psztabin@ifispan.waw.pl). Wszystkie rundy, za-
czynając od 2002 roku, zrealizowane zostały zgodnie 
z przyjętymi w projekcie standardami, a współczyn-
nik realizacji próby w Polsce przekraczał 70%. 
W rezultacie, ryzyko błędu w wynikach jest bardzo 
niewielkie. Polski zespół ESS uczestniczy także 
w międzynarodowych projektach badań metodolo-
gicznych, prowadzonych w związku z projektem. 
Polscy użytkownicy danych ESS stanowią 4,8% 
ogółu odwiedzających strony projektu, co lokuje 
nasz kraj na 8 miejscu. Lista polskich publikacji 
z ESS obejmuje ogółem 8 książek i 47 artykułów,  
w tym 23 w języku angielskim. Po zakończeniu każ-
dej rundy badania polski zespół ESS zorganizował 
międzynarodową konferencję, w której wzięło udział 
od 100 do 170 uczestników. Dane ESS są wykorzy-
stywane także w dydaktyce akademickiej, m.in. 
w IS UW, ISNS UW, IS UJ, SGH, Collegium Civitas, 
SNS IFiS PAN. 
 Jednym z wiodących tematów badawczych jest 
analiza postaw zaufania, czego ilustracją może być 
to, że we wszystkich analizach prowadzonych na 
danych Europejskiego Sondażu Społecznego, zaufa-
nie było najczęściej wykorzystywaną ze wszystkich 
zmienną. Wskaźnikiem indywidualnego zaufania są 
odpowiedzi respondentów na 3 pytania: (I) Czy 
ogólnie biorąc, uważa Pan/Pani, że większości ludzi 
można ufać, czy też w kontaktach z ludźmi ostrożno-
ści nigdy za wiele?; (II) Czy gdyby nadarzyła się 
okazja, większość ludzi starałaby się Pana/Panią 
wykorzystać, czy też postępować uczciwie?; (III) 
Czy ludzie przede wszystkich starają się służyć 
pomocą innym, czy też przede wszystkim dbają 
o własny interes?. Opinie w tych kwestiach wyrażane 
były w skali od 0 do 10. 
 Średnie wskaźniki tych postaw, dla 2002 i 2010 
roku, zamieszczone są na rysunku. Zgodnie z oczeki-
waniami, najwyższe zaufanie występowało w krajach 
skandynawskich. W Europie liderem interpersonal-
nego zaufania jest Dania. Duńczycy wyrażali najsil-
niejsze przekonanie, że ludziom można zaufać. Na 
drugim miejscu sytuuje się Norwegia, a na kolejnych 
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pozycjach były Finlandia i Szwecja. Jeżeli chodzi 
o inne kraje lokujące się w czołówce zaufania, to 
należały do nich również Holandia, symbol demo-
kracji i wolności – Szwajcaria oraz (w 2002 roku) 

Irlandia, której wysoką pozycję na skali zaufania 
można łączyć z pozytywnymi skutkami szybkiego –  
jeszcze wówczas –  wzrostu ekonomicznego i stopy 
życiowej.

 O ile rozwojowi zaufania stosunkowo najbardziej 
sprzyja skandynawski model państwa opiekuńczego, 
to największe bariery występują w krajach postko-
munistycznych i śródziemnomorskich. Społeczeń-
stwem o najniższym poziomie zaufania była Grecja. 
Niskim poziomem charakteryzowali się również 
mieszkańcy Włoch (w 2002 roku piąta pozycja od 
dołu) oraz Portugalii i Cypru. Trwały charakter tej 
prawidłowości sugeruje występowanie jakiegoś 
systemowego podłoża. W odniesieniu do społe-
czeństw postkomunistycznych był to z pewnością 

Rys.1. Poziom zaufania indywidualnego w latach 2002 i 2010

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa 
e-mail: secretar@ifispan.waw.pl

Autorzy: Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński,
Henryk Domański

niższy poziom rozwoju ekonomicznego i stopy 
życiowej, co jednak nie pasuje do Włoch i Hiszpanii. 
Prawdopodobnie więc oddziaływuje czynnik geo-
graficzny, a poza tym utrzymywanie się tradycyjnych 
więzi społecznych, zawężających je do rodziny. 
Występowanie tych więzi, określanych w tłumacze-
niu na polski eufemistycznym mianem „wiążących” 
(bonding), generuje silne zaufanie, ale w ramach
 zamkniętych środowisk. Sprzyja to obniżeniu śred-
niej zaufania w skali kraju. 
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Dzieła wszystkie Mikołaja Kopernika

 Pomnikowa edycja Dzieł wszystkich Mikołaja 
Kopernika podjęta została na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia 
w związku ze zbliżającą się pięćsetną rocznicą uro-
dzin astronoma. Do jej realizacji powołany został 
zespół koordynujący prace międzynarodowego gro-
na badaczy, którym kierował Paweł Czartoryski. 
Ważną rolę w tym zespole odgrywał Jerzy Dobrzyc-
ki. Ideą przedsięwzięcia było udostępnienie światu 
całości spuścizny piśmiennej Kopernika w pięciu 
seriach językowych: polskiej, angielskiej, łacińskiej, 
francuskiej i rosyjskiej, podzielonych na cztery tomy, 
z których pierwszy zawarł faksymile rękopisu O ob-
rotach; drugi – edycję krytyczną De revolutionibus 
(seria łacińska) lub komentowany przekład dzieła 
(pozostałe serie); trzeci – faksymilia pism pomniej-
szych; czwarty – edycje krytyczne i komentowane 
przekłady pism pomniejszych. W przedsięwzięciu 
wzięło udział wielu najwybitniejszych kopernikani-
stów z Polski i ze świata. Do śmierci naczelnego re-
daktora edycji w 1999 roku, zamknięte zostały seria 
angielska i francuska. Prace nad tomem III serii pol-
skiej i łacińskiej były już zaawansowane, jedynie 
przygotowanie tomu III w wersji rosyjskiej zostało 
przerwane z powodu zejścia Ivana N. Veselovskiego.
 Dokończenia edycji podjął się Andrzej Wyczański 
(1924-2008), jeden z najwybitniejszych historyków 
polskich swego pokolenia. Uczeń Romana Grodec-
kiego i Tadeusza Manteuffla, swą karierę naukową 
związał z ośrodkami warszawskim, białostockim 
i katowickim. W 1983 roku został członkiem PAN. 
Zajmował się przede wszystkim historią gospodarczą 
i społeczną epoki odrodzenia. Był autorem kilkuna-
stu książek, z których część uchodzi za pozycje kla-
syczne w swoich dziedzinach. 

 Wydany w 2007 roku pod redakcją A. Wyczań-
skiego tom III zawiera edycje krytyczne i polskie 
przekłady komentowane drobnych pism astrono-
micznych (J. Dobrzycki, J. Drewnowski), traktatów 
monetarnych i pism administracyjnych (M. Biskup, 
L. Zygner), recept medycznych (M. Golińska-
Gierych), listów (T. Bieńkowski, J. Drewnowski) 
oraz translatorskiej próby Kopernika. Edycja w spo-
sób pełny i wyważony ukazuje renesansową osobo-
wość kanonika fromborskiego, jego wielostronne 
zainteresowania i bogatą działalność naukową, 
administracyjną i literacką. Przygotowane teksty, 
ustalając dyskutowany dotąd kanon tekstów koper-
nikowskich, sumują przeszło dwa wieki badań nad 
spuścizną astronoma, klarując przy okazji liczne mity 
i nieporozumienia. Tom ten stanowi jednocześnie 
dopełnienie serii łacińskiej i polskiej. Zamyka wiel-
kie, międzynarodowe przedsięwzięcie naukowe, na 
które kopernikaniści czekali przeszło trzy dekady. 
Całość edycji oddaje w ręce badaczy niezrównanej 
wartości materiały, które umożliwią kopernikanis-
tyce przejście do nowego etapu interpretacyjnego.

Instytut Historii Nauki 
im. L. i A. Birkenmajerów PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl 

Redaktorzy i wydawcy: t. I: Facsimile manuskryptu De revo-
lutionibus, red. Paweł Czartoryski, wstęp Jerzy Zathey; 
t. II: M. Kopernik O obrotach, przekład i komentarze Edward 
Rosen, wyd. Jerzy Dobrzycki; t. III: M. Kopernik Dzieła 
mniejsze, przekład i komentarze Edward Roseni ErnaHilfste-
in, wyd. Paweł Czartoryski;t. III: M. Kopernik Pisma 
pomniejsze, przedmowa i red. naukowa Andrzej Wyczański, 
przyg. do druku: Tadeusz Bieńkowski, Marian Biskup, Jerzy 
Dobrzycki, Małgorzata Golońska-Gierych, Leszek Zygner; 
t. IV: Manuskrypty Mikołaja Kopernika – facsimile Dzieł 
mniejszych, wyd. Paweł Czartoryski, przyg. tablic Małgo-
rzata Golińska-Gierych, opr.red. Jacek Soszyński.
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Europejska Sieć Historii Współczesnej EurhistXX

 Europa pozostaje rozdarta między różne tradycje 
historyczne. Rozdarcie to pogłębiły zróżnicowane 
doświadczenia obu wojen światowych, zimnej wojny, 
dekolonizacji i rządów komunistycznych. Na tym tle 
historycy odczuwają narastającą potrzebę refleksji 
nad kwestią, w jaki sposób należy pisać o niedawnej 
przeszłości. We wszystkich krajach zapotrzebowanie 
na taką refleksję wyrażane jest przez opinię publicz-
ną i świat polityki, a także naciski, którym nauka 
historyczna jest w tym kontekście poddawana.
 W odpowiedzi na to grupa historyków z kilku 
krajów Europy założyła w 2004 roku sieć EurhistXX 
(European Network on Contemporary History – 
Europejska Sieć Historii Współczesnej). Jej celem 
jest skupienie i skoordynowanie działań instytucji 
badających najnowszą historię Europy, a w szczegól-
ności badaczy zajmujących się dramatycznymi wyda-
rzeniami XX wieku – przeszłością nadal obecną 
w naszym życiu oraz refleksją nad miejscem i rolą 
historyków w publicznych debatach dotyczących 
dziejów najnowszych. W ostatnim okresie wielu jej 
członków brało udział w takich debatach. Sieć służy 
budowie transnarodowej przestrzeni do badań 
i refleksji nad najnowszymi dziejami Europy i jej re-
gionów, nowemu rodzajowi europeizacji historii 
współczesnej, wolnemu zarówno od presji tradycji 
narodowego ekskluzywizmu, jak i teleologicznej 
wizji historii Europy, zmierzającej jakoby nieuchron-
nie do stanu obecnego. Uczeni – członkowie sieci 
podchodzą do historii Europy w sposób krytyczny, 
nie pomniejszając ambiwalencji i rozbieżnych do-
świadczeń Europejczyków w XX wieku. Aby lepiej 
określać i rozwijać pola wspólnych zainteresowań, 
EurhistXX proponuje regresywne podejście badaw-
cze – wychodzące od ważnych kwestii współczesnych 
i drążące przeszłość wstecz tak głęboko, jak to jest 
konieczne. 
 Uwzględniając powyższe cele, sieć sprzyja różno-
rakim wspólnym inicjatywom jej członków, łączącym 
i zbliżającym naukowców pracujących na różnych 
polach badawczych. Efektem jej działania było kilka-
naście konferencji, seminariów i warsztatów dokto-

ranckich, kilka wspólnych projektów badawczych, 
debat publicznych i publikacji. Pierwszą z publikacji 
był tom Conflicted Memories. Europeanizing 
Contemporary Histories, pod redakcją Konrada 
Jarauscha i Thomasa Lindenbergera (Berghahn 
Books 2007). Obecnie wiodącym zadaniem sieci jest 
przygotowanie wspólnego tomu Writing 20th Cen-
tury European History Backwards: 1989-1945-1918, 
którego redaktorami są John Horne i Martin 
Conway. 
 Obecnie do EurhistXX należy dwanaście instytu-
cji, a wiele innych pozostaje z nią we współpracy. 
Począwszy od 2007 roku sieć uzyskała status Euro-
pejskiej Grupy Badawczej (Groupe de recherche 
européen) wspieranej przez Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS, Francja). Organem 
decyzyjnym sieci jest Komitet Zarządzający (Mana-
gement Committee), któremu przewodniczy prof. 
Henry Rousso (Institut d’histoire du temps présent, 
Paryż). 
 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk jest członkiem sieci od 2005 roku. Jego przed-
stawicielem w Komitecie Zarządzającym jest prof. 
Dariusz Stola, historyk z Zakładu Najnowszej Histo-
rii Politycznej. W ramach sieci Instytut m.in. współ-
organizował dużą międzynarodową konferencję 
„East-Central Europe in the Cold War, 1945-1989” 
(Warszawa 2008). Pracownicy Instytutu występowa-
li także na innych konferencjach organizowanych 
przez sieć, np. w międzynarodowym warsztacie „The 
Legacy and Memory of Communism in Europe” 
(Paryż 2007). W tomie Writing 20th Century Euro-
pean History Backwards autorem rozdziału dotyczą-
cego powojennych zmian granic i ruchów ludności 
jest prof. Dariusz Stola.
 W pracach sieci uczestniczy także dr Piotr Osęka, 
biorący udział w wieloletnim projekcie „1968: Acti-
vism, Network, Trajectories”. Projekt ten, skupiający 
14 historyków z różnych ośrodków, jest koordyno-
wany przez Uniwersytet w Oksfordzie. Jego celem 
jest stworzenie biografii zbiorowej uczestników wy-
stąpień 1968 roku w Europie, ukazanie podobieństw 
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i różnic między protestami rozgrywającymi się 
w odmiennych systemach politycznych. Służy temu 
m.in rejestrowanie i opracowanie ich autobiogra-
ficznych relacji. Archiwum projektu, dostępne pod 
adresem http://around1968.modhist.ox.ac.uk/, za-
wiera informacje o blisko 500 aktywistach oraz pliki 
z zapisem dźwiękowym wywiadu i transkrypcją. 
Dr Osęka odpowiada za zbieranie i opracowywanie 
relacji polskich uczestników wydarzeń. Do chwili 
obecnej przeprowadził 41 wywiadów, o łącznej 
długości przeszło 60 godzin. Jest współautorem 
monografii Europe’s 1968. Voices and Networks of 
Revolt, przyjętej do druku przez wydawnictwo 
Oxford University Press. 
 Do sieci EurhistXX należą następujące instytu-
cje: Center for Historical Studies, Central European 

Instytut Studiów Politycznych PAN
ul. Polna 18/20 
00-625 Warszawa
e-mail: politic@isppan.waw.pl

University (CEU), Budapest;  Centro di studi sulla 
storia e il pensiero politico del Novecento, Università 
di Bologna; Department of Modern History, Trinity 
College Dublin (TCD); Institut d’Histoire du Temps 
Présent (IHTP), Paris; Institute of War Documenta-
tion (NIOD), Amsterdam; Instytut Studiów Politycz-
nych PAN; Modern European History Research 
Centre (MEHRC), University of Oxford; The Scho-
ol of History & Classics, Edinburgh University; 
Université libre de Bruxelles (ULB);  Zentrum für 
Zeithistorische Forschung (ZZF), Potsdam; Jena 
Center Geschichte des 20. Jahrhunderts, Friedrich-
Schiller-Universität Jena (JC); Université Paris Ouest 
Nanterre.
 Szerszą informacją na temat sieci prezentuje stro-
na internetowa www.eurhistXX.net. 
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Prace Instytutu Sztuki PAN na rzecz ochrony polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kulturowego  

 Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów 
Foto- i Fonograficznych CADIS
 W zbiorach Instytutu Sztuki PAN znajduje się 
przeszło milion unikatowych dokumentów histo-
rycznych z zakresu muzyki, teatru, architektury i in. 
sztuk plastycznych. Świadectwa te, m.in. w postaci 
zdjęć, rysunków architektonicznych, planów miast 
i regionów, afiszy i recenzji teatralnych, nagrań mu-
zycznych, listów wybitnych artystów, dokumentują 
nieistniejący już świat XIX- i XX-wiecznej kultury 
i sztuki polskiej. Bezcenne zbiory, gromadzone na 
potrzeby prowadzonych w Instytucie badań, służą 
szerokiemu środowisku naukowemu.  Liczba poten-
cjalnych użytkowników obejmuje blisko 200 instytu-
cji krajowych i zagranicznych oraz trudną do oszaco-
wania liczbę użytkowników indywidualnych. 
 Dążąc do optymalizacji warunków archiwizowa-
nia, wykorzystywania i udostępniania cennych zaso-
bów z zastosowaniem zaawansowanych technologii 
informatycznych, dyrekcja Instytutu Sztuki PAN 
podjęła decyzję o realizacji projektu „Budowa Cen-
trum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- 
i Fonograficznych CADIS (Centre for Archivisation 
and Digitisation of Image and Sound)”, w ramach 
którego przeprowadzono m.in. szeroko zakrojone 
prace modernizacyjne obejmujące rozbudowę sieci 
teleinformatycznej, remont, zabezpieczenie i wypo-
sażenie magazynów archiwaliów, budowę  dwóch 
serwerowni, profesjonalne wyposażenie pracowni 
digitalizacyjnych.
 Głównym rezultatem projektu CADIS jest stwo-
rzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu informa-
tycznego umożliwiającego cyfrową archiwizację 
i udostępnianie historycznych materiałów dźwięko-
wych i fotograficznych. Projekt umożliwił uspraw-
nienie ewidencjonowania, przechowywania i wyko-
rzystania tych zasobów do badań, a także wydatnie 
zwiększył ich publiczną dostępność. Użytkownicy 
mają do dyspozycji wiele funkcji umożliwiających 
zaawansowane przeszukiwanie kolekcji, z ogląda-

niem (bądź odsłuchiwaniem) materiałów. Aplikacja 
pozwala także na zamawianie i pobieranie wysokiej 
jakości cyfrowych reprodukcji.

Fot. 1 CADIS rekord bazy danych

 W udostępnionych już zasobach znajduje się 
część kolekcji Zbiorów Fotografii i Rysunków Pomia-
rowych. Cały zbiór, obejmujący ok. 590 tys. negaty-
wów i zabytkowych pozytywów, będzie stopniowo 
włączany do systemu w miarę postępu prac digitali-
zacyjnych. Składa się nań m.in. spuścizna po wybit-
nych polskich fotografikach, imponujący zbiór do-
kumentacji po Towarzystwie Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości, czy też ocalałe z pożogi wojennej unika-
towe zespoły zdjęć z dawnych urzędów konserwa-
torskich Prus Wschodnich i Zachodnich, Pomorza 
oraz Dolnego Śląska. W Zbiorach znajduje się też 
około 20 tys. rysunków architektonicznych, z któ-
rych najstarsze pochodzą z połowy XVIII wieku.
 W systemie są już także dostępne obszerne sub-
kolekcje Zbiorów Fonograficznych IS PAN. Jest  to 
największe i najstarsze archiwum nagrań i dokumen-
tacji polskiej muzyki ludowej, zawierające ok. 120 
tys. pieśni i wykonań instrumentalnych. Najstarsze 
przechowywane w archiwum nagrania na wałkach 
Edisona z 1904 roku to pierwsze rejestracje dźwię-
kowe muzyki tradycyjnej na ziemiach polskich. 
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 Udostępniona baza danych będzie systematycz-
nie powiększana, a docelowo obejmie całość zaso-
bów, w tym także Zbiory Specjalne IS PAN, w któ-
rych przechowywana jest m.in. korespondencja i 
spuścizna wielkich artystów, jak Henryk Rodakow-
ski, Jacek Malczewski, Sasza Blonder czy Helena 
Modrzejewska. Zaimplementowany system już dziś 
jest wygodnym, powszechnie dostępnym narzędziem 

Fot. 2 CADIS – praca nad zabytkowym negatywem Fot. 3 CADIS – studio fonograficzne Instytutu Sztuki PAN

do przeprowadzania kwerend w celach badawczych, 
dydaktyczno-edukacyjnych i innych.
Zespół realizujący CADIS:
Ewa Dahlig-Turek, koordynator, Jacek Jackowski, 
specjalista ds. digitalizacji dźwięku, Piotr Jamski, 
specjalista ds. digitalizacji obrazu, Jan Przypkowski, 
specjalista ds. Fotograficznych, Piotr Maksimowicz, 
specjalista ds. IT

„Katalog zabytków sztuki w Polsce”, będący jedną 
z głównych serii wydawniczych Instytutu Sztuki 
PAN, jest publikowany nieprzerwanie od 1951 roku. 
Jego koncepcja, stopień szczegółowości oraz bogac-
two materiału ilustracyjnego są unikatowe w skali 
Europy. Opiera się na inwentaryzacji zabytków sztu-
ki na obszarze Polski i stanowi formę pośrednią 
między szczegółowym inwentarzem topograficznym 
a zwięzłym katalogiem. Uwzględnia wszystkie zabyt-
ki spoza zbiorów muzealnych i prywatnych: archi-
tekturę, malarstwo, rzeźbę, szeroko pojęte rzemiosło 
artystyczne, sztukę sakralną i świecką, także zabytki 
o charakterze wernakularnym. Tekstom towarzyszy 
bogaty materiał ilustracyjny, mimo swojej obszerno-
ści stanowiący jedynie ułamek kompleksowej doku-
mentacji wykonywanej w terenie. Fotografie wyko-
nywane są zawsze zgodnie ze ściśle określonymi 
zasadami, co ułatwia badania komparatystyczne. 
Do opracowań wykorzystuje się możliwie pełną 
literaturę przedmiotu, archiwalia, opisy i informacje 
historyczne oraz ikonografię. 

 Każdy tom prezentuje panoramę kultury arty-
stycznej wybranego regionu i poprzedzony jest ob-
szernym wstępem, który zawiera krytyczną analizę 
zgromadzonego materiału. Jest to podstawa wszel-
kich badań problemowych i syntetycznych, tak z za-
kresu historii sztuki i kultury materialnej, jak i wielu 
nauk pokrewnych. 
 Seria składa się z tomów obejmujących poszcze-
gólne województwa, podzielonych na zeszyty poświę-
cone powiatom lub miastom. Łącznie wydano 164 
tomy, a ponadto w archiwum pracowni przechowuje
się 94 niepublikowane opracowania, w wielu przy-
padkach stanowiące jedyne świadectwo stanu zacho-
wania zabytków w latach pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych XX wieku, regularnie wykorzystywane przez 
badaczy, pracowników służb konserwatorskich i mu-
zealników. Wydane tomy „Katalogu …” należą do 
podstawowych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu 
historii sztuki, a wypracowany standard opisu zabyt-
ków architektury i dzieł sztuki ruchomej został przy-
jęty w polskim piśmiennictwie jako swego rodzaju 
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Fot. 1 Pracownicy „Katalogu Zabytków w Polsce” Marcin Zgliński 
i Katarzyna Kolendo-Korczak podczas inwentaryzacji w terenie

Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa, 
www.ispan.pl

norma. „Katalog” pełni także funkcję kompetentne-
go i wiarygodnego źródła wiedzy o „małych 
ojczyznach” dla miłośników zabytków, nauczycieli 
i młodzieży. 
 Ekspedycje inwentaryzacyjne zespołu „Katalogu” 
ujawniły wiele nieznanych zabytków, często wysokiej 
klasy, jak np. obraz „Św. Franciszek” El Greca od-
kryty w Kosowie Lackim. Ambicją autorów poszcze-
gólnych tomów było nie tylko ewidencjonowanie 
dzieł sztuki, ale także ich badanie, ikonograficzne 
i komparatystyczne, pozwalające na ich atrybucję 
autorom lub środowiskom artystycznym. Dzięki 
„Katalogowi” do obiegu naukowego zostały wpro-
wadzone liczne obiekty stanowiące dziś część kanonu 
polskiego dziedzictwa artystycznego.
 Nad kolejnymi tomami „Katalogu” w ciągu nie-
omal sześćdziesięciu lat jego istnienia pracowało 
wiele osób, w tym osoby wybitne i zasłużone dla 
polskiej historii sztuki, m.in. Jerzy Szablowski, 
Zbigniew Hornung, Stefan Kozakiewicz, Helena 
Kozakiewiczowa, Jerzy Z. Łoziński, Jan Samek, 
Tadeusz Chrzanowski, Ryszard Brykowski, Jerzy 
Kowalczyk, Jan Wrabec, Mieczysław Zlat, Jakub 
Pokora, Maria Kałamajska-Saeed, Małgorzata Omi-
lanowska. Ich trud i doświadczenie zapewniły wyso-
ki standard opracowań. Obecnie funkcję redaktora 
naczelnego serii pełni Marcin Zgliński.
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Molekularny mechanizm regulacji aktywności polimerazy III RNA

 Istotnym osiągnięciem w dziedzinie biologii mo-
lekularnej są odkrycia nowych elementów ścieżki 
biosyntezy tRNA. Zaproponowano model regulacji 
transkrypcji genów tRNA przez polimerazę III oraz 
wykazano sprzężenie między transkrypcją a dojrze-
waniem tRNA. Nowe mechanizmy molekularne 
dotyczące biosyntezy tRNA zdefiniowano na pod-
stawie wyników uzyskanych w pracowni kierowa-
nej przez prof. Magdalenę Rakowską-Bogutę, przy 
współpracy z innymi grupami badawczymi. 
 Poszczególne klasy kodowanych jądrowo RNA 
są w komórce eukariotycznej syntetyzowane przez 
trzy odrębne RNA polimerazy (Pol). Pol II syntety-
zuje prekursory mRNA, snoRNA, większości snRNA 
oraz transkrypty typu CUT, transkrypcja 35S pre-
rRNA zachodzi z udziałem Pol I, zaś Pol III odpowia-
da za syntezę prekursorów tRNA, 5S rRNA i innych 
małych niekodujących RNA. Każda z polimeraz 
RNA jest regulowana niezależnie i w odmienny 
sposób. Dotychczas uwaga badaczy koncentrowała 
się głównie na regulacji transkrypcji mRNA, zacho-
dzącej z udziałem polimerazy II, a białka uwikłane 
w regulację aktywności polimeraz I i III zostały 
odkryte dopiero w ciągu ostatniego dziesięciolecia. 
Do tego typu białek należy Maf1, represor polimera-
zy III RNA, konserwowany we wszystkich organi-
zmach eukariotycznych. 
 Gen kodujący białko Maf1 u drożdży został 
sklonowany i zsekwencjonowany po raz pierwszy 
w 1997 roku w zespole prof. Rakowskiej-Boguty. 
Dalsze prace zespołu doprowadziły do zidentyfiko-
wania roli drożdżowego Maf1 jako, jak dotychczas, 
jedynego znanego globalnego negatywnego regulato-
ra polimerazy III RNA. Poprzez przeszukiwanie baz 
sekwencji białek znaleziono potencjalne ortologi 
Maf1 w genomach człowieka, zwierząt, roślin i niż-
szych eukariontów, lecz nie znaleziono ortologów 
prokariotycznych Maf1. Inaktywacja Maf1 powodu-
je podwyższoną transkrypcję tRNA, 5S rRNA i U6 
RNA. Ubocznym efektem zwiększonej ilości tRNA 
w komórkach jest podwyższenie jednoznaczności 
translacji oraz zahamowanie syntezy ergosterolu. 

Prace dotyczące roli Maf1 i opublikowane przez 
grupę prof. Magdaleny Rakowskiej-Boguty w ciągu 
następnych lat miały kluczowe znaczenie w zdefinio-
waniu mechanizmu działania Maf1 i jego sprzężenia 
z różnymi ścieżkami przekazywania sygnałów. 
 Wykazano, że Maf1 pośredniczy w przekazywa-
niu sygnału stresu na polimerazę III RNA i jest regu-
lowany przez fosforylację. W warunkach represji 
następuje defosforylacja Maf1, której towarzyszy 
import do jądra i fizyczne oddziaływanie Maf1 
z kompleksem polimerazy III, powodujące zahamo-
wanie transkrypcji. Udało się wykazać, że Maf1 jest 
substratem fosfatazy PP2A, która funkcjonuje 
w szlaku sygnałowym TOR. Zespół prof. Magdaleny 
Rakowskiej-Boguty zidentyfikował mechanizm im-
portu Maf1 do jądra zachodzący z udziałem fosfory-
lacji i eksportyny Msn5 (rys. 1).

Rys. 1. Regulacja aktywności polimerazy III RNA przez białko 
Maf1. W zależności od warunków zewnętrznych, Maf1 ulega 
w jądrze defosforylacji przez fosfatazę PP2A lub fosforylacji przez 
kinazy PKA, Sch9, TOR i CK2. Tylko zdefosforylowana forma 
Maf1 oddziałuje z Pol III i hamuje transkrypcję tRNA. Forma 
fosforylowana Maf1 jest eksportowana z jądra przez eksportynę 
Msn5. Zarówno białko Maf1, jak i udziały fosfatazy PP2A, kinazy 
CK2 oraz eksportyny Msn5 w regulacji transkrypcji tRNA przez 
Maf1 zostały zidentyfikowane przez zespół prof. Magdaleny 
Rakowskiej-Boguty.
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 W poszukiwaniu kinaz, dla których Maf1 byłby 
substratem, zidentyfikowano kinazę CK2. Osiągnię-
cie to było możliwe dzięki współpracy z innymi 
grupami badawczymi Instytutu Biochemii i Biofizyki 
PAN: grupą prof. Grażyny Muszyńskiej, grupą doc. 
Marii Bretner oraz Pracownią Proteomiki, kierowa-
ną przez prof. Michała Dadleza. Na podstawie wyni-
ków eksperymentalnych zaproponowano mecha-
nizm regulacji aktywności polimerazy III RNA przez 
Maf1 i CK2 na chromatynie. 

 Ważnym odkryciem zespołu było stwierdzenie, 
że nie wszystkie geny tRNA są w komórce jednako-
wo regulowane, a najnowsze dane sugerują udział 
splicingu tRNA w regulacji zależnej od Maf1. Idąc 
tym tropem wykazano sprzężenie procesów trans-
krypcji i dojrzewania pre-tRNA, zachodzące z udzia-
łem Maf1 i Los1, eksportyny tRNA.

Publikacje zespołu M. Boguty dotyczące tematu regulacji aktywności polimerazy III RNA:

W roku 2011:
(1) Graczyk D., Dębski J., Muszyńska G., Bretner M., Lefebvre O., Boguta M. (2011) CK2-mediated 
phosphorylation of general repressor Maf1 triggers RNA polymerase III activation. Proc. Nat. Acad. Sci USA 
108, 4926-493
(2) Boguta M., Graczyk D. (2011) RNA polymerase III under control: repression and de-repression. Trends 
Bioch Sci, 36, 451-456
(3) Karkusiewicz I., Turowski T. W., Graczyk D., Towpik J., Dhungel N., Hopper A.K., Boguta M. (2011) 
Maf1, repressor of RNA polymerase III, indirectly affects tRNA processing. J Biol. Chem. 286, 39478–
39488

Wcześniejsze prace:
(4) Gajda A., Towpik J., Steuerwald U., Müller C. W., Lefebvre O., Boguta M. (2010) Full repression of RNA 
polymerase III transcription requires interaction between two domains of its negative regulator Maf1. J. Biol. 
Chem. 285, 35719-35727
(5) Boguta M. (2009) Control of RNA polymerase I and III by the TOR signaling pathway. Cell Cycle, Cell 
Cycle 8, 4023-4024 
(6) Cieśla M., Boguta M. (2008) Regulation of RNA polymerase III transcription by Maf1 protein. Acta 
Biochim. Pol. 55:215-225
(7) Towpik, J., Graczyk D., Gajda A., Lefebvre O., Boguta M. (2008) De-repression of RNA Polymerase III 
by phosphorylation and nuclear export of its negative regulator Maf1. J. Biol. Chem. 283: 17168-17174
(8) Cieśla M., Towpik J., Graczyk D., Oficjalska-Pham D., Harismendy O., Suleau A., Balicki K., Conesa C., 
Lefebvre O., Boguta M. (2007) Maf1 is involved in coupling carbon metabolism to RNA Polymerase III 
transcription. Mol. Cell. Biol. 27, 7693-7702
(9) Oficjalska-Pham D. Harismendy O., Smagowicz W. J., Gonzales de Peredo A., Boguta M., Sentenac A., 
Lefebvre O. (2006) General repression of RNA polymerase III transcription is triggered by protein phospha-
tase type 2A-mediated dephosphorylation of Maf1,
Mol. Cell, 22, 623-632
(10) Kwapisz M., Smagowicz W. J., Oficjalska D., Hatin I., Rousset J. P., Żołądek T., Boguta M. (2002) 
Up-regulation of tRNA biosynthesis affects tranalational readthrough in the maf1- L mutant of Saccharomyces 

cerevisiae. Curr. Genet. 42, 147-152
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(11) Kamińska J., Grabińska, K., Kwapisz M., Sikora J., Smagowicz W. J., Palamarczyk G., T. Żołądek, 
Boguta M. (2002) Isoprenoid biosynthetic pathway is affected in maf1-1 mutant altering tRNA synthesis in 
Saccharomyces cerevisiae, FEMS Yeast Res. 2, 31-37
(12) Pluta K., Lefebvre O., Martin N. C., Smagowicz W. J., Stanford D. R., Ellis S. R., Hopper A. K., Sentenac 
A., Boguta M. (2001) Maf1p, a negative effector of RNA polymerase III in Saccharomyces cerevisiae. Mol. 
Cell. Biol. 21, 5031-5040
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Udział metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej, MMP-9, 
w prawidłowej i patologicznej plastyczności synaptycznej

 Zrozumienie istoty procesów tworzenia i maga-
zynowania pamięci stanowi od lat jedno z głównych 
wyzwań badań nad mózgiem. Jest to zagadnienie 
fascynujące. Pamięć przecież definiuje naszą osobo-
wość, a zatem w gruncie rzeczy decyduje o naszym 
człowieczeństwie. Jednocześnie uważa się, że pozna-
nie tego zjawiska to wkroczenie na drogę wyjaśnienia 
również i innych wyższych czynności intelektual-
nych, a wśród nich także świadomości. Mózg stano-
wi sieć komórek nerwowych (neuronów) kontaktu-
jących się za pomocą swoistych złącz, czyli synaps. 
Impuls elektryczny przebiegający przez neuron 
dociera do końca długiej wypustki zwanej aksonem 
i tam powoduje uwalnianie przekaźnika nerwowego. 
Ten zaś dociera (poprzez przestrzeń międzykomór-
kową) do białek ulokowanych na krótkich wypust-
kach (dendrytach) innych neuronów, które w przy-
padku synaps pobudzających (bo są też hamujące) 
znajdują się na tzw. kolcach dendrytycznych (rys. 1). 

 Powyższe białka, czyli receptory przekaźnika, 
przenoszą do wnętrza komórki nerwowej informa-
cję, umożliwiającą pobudzenie neuronalne. Każdy 
neuron połączony jest w ten sposób z olbrzymią licz-
bą (sięgającą tysięcy!) innych komórek nerwowych. 
Siła tego połączenia jest swoista dla każdej pary 
neuronów i jest zapewne wyrazem zarówno ilości 
uwolnionego przekaźnika, jak też reaktywności 
białek receptorowych. Siła ta może ulegać zmianom 
w toku uczenia się, stanowiąc materialny podkład 
śladu pamięciowego. W konsekwencji, pytanie 
o naturę pamięci sprowadza się do postawienia 
problemu zrozumienia mechanizmu molekularnego 
odpowiedzialnego za modyfikacje siły połączeń 
synaptycznych. 
 Prowadzone przez nas w ciągu ostatnich 10 lat 
badania pokazały nowy mechanizm kontrolujący te 
procesy. Odkryliśmy m.in., że bardzo ważną rolę 
odgrywa w nich enzym MMP-9 (matrix metallopro-
teinase), wydzielany na zewnątrz synaps pobudzają-
cych. Wykazaliśmy, że jest on obecny w komórkach 
nerwowych oraz jest aktywowany na poziomie 
mRNA, białka oraz czynności enzymatycznej po 
pobudzeniu neuronalnym (Szklarczyk i wsp., 2002). 
Wyniki te pozwoliły sformułować hipotezę o wiodą-
cej roli MMP-9 w plastyczności neuronalnej (Kacz-
marek i wsp., 2002). Następnie, we współpracy 
z badaczami z USA i Francji wykazaliśmy niezbędny 
udział MMP-9 w procesach uczenia się i pamięci 
(Nagy i wsp., 2006; Okulski i wsp., 2007), a także 
we współpracy z kolegami z Wielkiej Brytanii i Nor-
wegii opisaliśmy pierwszy przypadek substratu 
MMP-9 na synapsie (Michaluk i wsp., 2007). 
Odkryliśmy również, że MMP-9 odgrywa kluczową 
rolę w rozwoju ogniska padaczkowego (epileptoge-
nezie, Wilczynski i wsp., 2008), a uważa się, 
że padaczka wynika z nieprawidłowej plastycz-
ności synaptycznej. Wykazaliśmy także, że MMP-9 
pobudza ruchliwość receptora NMDA wzdłuż den-
drytów (we współpracy z kolegami z Francji i USA, 

Rys. 1. Rekonstrukcja komórki nerwowej z hodowli in vitro. Po 
lewej widać ogólny kształt neurony; po prawej w powiększeniu 
fragmenty dendrytów; strzałkami zaznaczono kolce dendrytyczne 
(autor: G.M. Wilczynski). Komórka jest widoczna, dzięki wprowa-
dzeniu genu kodującego białko fluoryzujące
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Michaluk i wsp., 2009). Trzeba podkreślić, że klu-
czowa rola tego receptora w plastyczności, uczeniu 
się i pamięci jest bardzo dobrze udokumentowana. 
Pokazaliśmy także ostatnio, że małe cząsteczki RNA 
(miRNA) kontrolują plastyczność neuronalną m.in. 
poprzez regulację wytwarzania MMP-9 (we współ-

pracy z kolegami z Niemiec, Konopka i wsp., 2010). 
Co więcej, wytłumaczyliśmy obserwowane efekty, 
pokazując, że MMP-9 bezpośrednio wpływa na 
kształt kolców dendrytycznych i efektywność synaps, 
które są na nich umieszczone (Michaluk i wsp., 
2011; rys. 2). 

Piśmiennictwo
Jaworski i wsp. (1999) J. Biol. Chem., 274: 28106-28112; Szklarczyk i wsp.  (2002) J. Neurosci., 22: 920-930; 
L. Kaczmarek i wsp. (2002)  EMBO J., 21: 6643-6648; Nagy i wsp.  (2006) J. Neurosci., 26: 1923-1934; 
Okulski i wsp. (2007) Biol. Psych., 62: 359-362; Michaluk i wsp.  (2007) J. Biol. Chem., 282:16036-16041; 
Wilczynski i wsp.   (2008) J. Cell Biol., 180: 1021–1035; Michaluk i wsp.  (2009) J. Neurosci., 29: 6007– 6012; 
Konopka i wsp. (2010) J. Neurosci., 30: 14835–14842; Michaluk i wsp.  (2011) J. Cell Sci., 124:3369-3380.

Rys. 2. Wpływ MMP-9 na kształt kolców dendrytycznych. Podanie rekombinowanego białka MMP-9 na 5 i 40 minut do hodowli in vitro 
komórek nerwowych, pochodzących z hipokampa, powoduje, że kolce dendrytyczne wydłużają się (autorka: I. Figiel-Ożóg)
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RNA w patogenezie i terapii dziedzicznych chorób neurologicznych

 Ponad 20 dziedzicznych chorób neurologicznych 
człowieka, wśród nich zespół łamliwego chromoso-
mu X, dystrofia miotoniczna typu 1 i choroba Hun-
tingtona, ma swoją przyczynę w nietypowej mutacji, 
jaką jest ekspansja trójnukleotydowych sekwencji 
powtórzonych. Są to najczęściej powtórzenia tryple-
tu CAG, lecz także CTG i CGG w regionach ulega-
jących lub nieulegających translacji pojedynczych 
genów. Wynikiem ekspansji sekwencji powtórzonej 
jest – w zależności od lokalizacji mutacji w genie – 
albo utrata produktu genu, albo nabycie nowej, 
toksycznej funkcji przez transkrypt lub białko. W 
Pracowni Biomedycyny Molekularnej Instytutu 
Chemii Bioorganicznej PAN kierowanej przez profe-
sora Włodzimierza Krzyżosiaka prowadzone są od 
lat badania dotyczące roli RNA w patogenezie. 
Ostatnio badacze ci stwierdzili, że w chorobie Hun-

tingtona toksyczne właściwości ma nie tylko zmuto-
wany produkt białkowy, lecz także zmutowany 
transkrypt zawierający długi ciąg powtórzeń sekwen-
cji CAG.  Tworzy on strukturę typu spinki podobną 
do tworzonej przez powtórzenia CUG w transkryp-
cie genu powodującego dystrofię miotoniczną typu 
1. Do każdej z tych zmutowanych sekwencji wiąże 
się i traci swą normalną funkcję ważny czynnik biał-
kowy MBNL odpowiedzialny za prawidłowy prze-
bieg alternatywnego składania pierwotnych trans-
kryptów genów. Zmutowany transkrypt i związane 
z nim białka tworzą w jądrze komórkowym charak-
terystyczne inkluzje, które korelują z zaburzeniami 
w alternatywnym składaniu genów. Poznany już 
w ogólnym zarysie jeden z mechanizmów toksyczno-
ści RNA w badanych chorobach przedstawia rys. 1. 
Inne mechanizmy czekają ciągle na odkrycie.  

Rys. 1. A. Mechanizm toksyczności RNA w chorobie Huntingtona i dystrofii miotonicznej. B. Inkluzje jądrowe tworzone przez zmutowany 
transkrypt, w których lokalizuje się białko MBNL1
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 W ostatnich latach zespół prof. Wojciecha Ryp-
niewskiego rozwiązał struktury krystaliczne wszyst-
kich czterech powtórzonych sekwencji typu CNG. 
Badania te prowadzone były we współpracy z profe-
sorami Ryszardem Kierzkiem i Włodzimierzem 
Krzyżosiakiem. Stwierdzono, że krótkie sekwencje 
złożone z kilku powtórzeń motywu CNG tworzą 
dupleksy RNA z niestandardowymi parami zasad 
U-U, A-A, G-G i C-C. Dupleksy te tworzą struktury 

Rys. 2. A. Niekanoniczne pary N-N w dupleksach RNA złożonych z powtórzonych sekwencji CNG. B. Powierzchnia potencjału elektrosta-
tycznego obliczona dla dupleksów [GC(8-BrG)GCGGCGGC]2. Jony siarczanowe (żółty) wiążą się do miejsc o potencjale dodatnim gene-
rowanym przez eksponowaną krawędź Watsona-Cricka reszty G(syn)

Osiągnięcie zostało udokumentowane w serii 11 publikacji w prestiżowych czasopismach:
(1) Structural insights into CUG repeats containing the ‘stretched U-U wobble’: implications for myotonic 
dystrophy. Kiliszek A., Kierzek R., Krzyzosiak W. J., Rypniewski W. Nucleic Acids Res. 2009, 37:4149-56 
(2) Trinucleotide repeats in human genome and exome. Kozlowski P., de Mezer M., Krzyzosiak W. J. Nucleic 

Acids Res. 2010, 38: 4027-39 
(3) Atomic resolution structure of CAG RNA repeats: structural insights and implications for the trinucleotide 
repeat expansion diseases. Kiliszek A., Kierzek R., Krzyzosiak W. J., Rypniewski W. Nucleic Acids Res. 2010, 

38:8370-6

(4) Structural diversity of triplet repeat RNAs. Sobczak K., Michlewski G., de Mezer M., Kierzek E., Krol J., 
Olejniczak M., Kierzek R., Krzyzosiak W. J. J. Biol. Chem. 2010, 285(17): 12755-64

typu A-RNA i dobrze reprezentują fragmenty trzo-
nów struktur typu spinki odpowiedzialnych za ps. 2. 
Tłumaczą one  zarówno podobieństwa, jak i różnice 
pomiędzy poszczególnymi sekwencjami typu CNG 
w ich budowie i wiązaniu białek. Przedstawione 
badania są przykładem kompleksowego podejścia 
do wyjaśniania molekularnych mechanizmów cho-
rób człowieka stosowanego w Instytucie Chemii 
Bioorganicznej PAN. 
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(5) Mutant CAG repeats of Huntingtin transcript fold into hairpins, form nuclear foci and are targets for RNA 
interference. de Mezer M., Wojciechowska M., Napierala M., Sobczak K., Krzyzosiak W. J. Nucleic Acids Res. 

2011, 39: 3852-63

(6) Inhibition of mutant huntingtin expression by RNA duplex targeting expanded CAG repeats. Fiszer A., 
Mykowska A., Krzyzosiak W. J. Nucleic Acids Res. 2011, 39:5578-85

(7) CAG repeat RNA as an auxiliary toxic agent in polyglutamine disorders. Wojciechowska M. and Krzyzo-
siak W. J. RNA Biol. 2011, 8: 565-571

(8) Crystal structures of CGG RNA repeats with implications for fragile X-associated tremor ataxia syndrome. 
Kiliszek A., Kierzek R., Krzyzosiak W. J., Rypniewski W. Nucleic Acids Res. 2011, 39: 7308-15

(9) Cellular toxicity of expanded RNA repeats: focus on RNA foci. Wojciechowska M. and Krzyzosiak W. J. 
Hum. Mol. Genet. 2011, 20: 3811-21

(10) CAG repeats mimic CUG repeats in the misregulation of alternative splicing. Mykowska A., Sobczak K., 
Wojciechowska M., Kozlowski P.,  Krzyzosiak W. J. Nucleic Acids Res. 2011, 39: 8938-51

(11) Triplet repeat RNA structure and its role as pathogenic agent and therapeutic target. Krzyzosiak W. J., 
Sobczak K., Wojciechowska M., Fiszer A., Mykowska A., Kozlowski P. Nucleic Acids Res. 2012, 40: 11-26

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
ul. Noskowskiego 12/14
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Opracowanie alternatywnych metod klonowania ssaków

 Istotą przedstawionych osiągnięć naukowych 
były opracowane w Zakładzie Embriologii Doświad-
czalnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN 
(ZED IGiHZ PAN) w Jastrzębcu, kierowanym przez 
prof. dr. hab. Jacka A. Modlińskiego, alternatywne 
metody klonowania ssaków. W 2000 r. w wyniku 
transplantacji (metodą klonowania seryjnego) jąder 
komórek zarodkowych synchronizowanych w fazie 
G1 cyklu komórkowego do preaktywowanych, enu-
kleowanych oocytów królika uzyskano w III rundzie 
klonowania z jednego zarodka 8-komórkowego 27 
zarodków w stadium blastocysty oraz urodzone kró-
liki wywodzące się z III generacji sklonowanych za-
rodków (fot.1). Był to pierwszy przypadek uzyskania 
u tego gatunku urodzonych osobników w wyniku 
seryjnej transplantacji jąder komórkowych. 
 Badania prowadzone w następnych latach przez 
zespół pod kierunkiem prof. Jacka A. Modlińskiego 
wykazały również, że możliwe jest uzyskanie uro-
dzonych myszy metodą klonowania chimerowego 
poprzez wprowadzanie macierzystych (pierwotnych) 
komórek zarodkowych (embryonic stem cells) do 
blastocyst pozbawionych węzła zarodkowego w wy-
niku hodowli wczesnych zarodków w podwyższonej 
temperaturze. 
 W dalszych badaniach prowadzonych w ZED 
IGiHZ PAN w Jastrzębcu stworzono procedury, któ-
re otwierają nowe perspektywy klonowania przez 
zastosowanie zarówno alternatywnych biorców ją-
der komórkowych (I), jak i alternatywnych dawców 
komórek somatycznych (II). W przypadku (I) alter-
natywnymi biorcami jąder metodą transplantacji ją-
der komórkowych były niedojrzałe oocyty i zapłod-
nione komórki jajowe, czyli zygoty, a w przypadku 
(II) (klonowanie chimerowe) alternatywnymi daw-
cami były fibroblasty płodowe myszy i fibroblasty 
płodowe owcy.
 Podstawą badań dotyczących alternatywnych 
biorców egzogennych jąder komórkowych (I) było 
wysunięte w ZED IGiHZ PAN założenie, że czynniki 
zawarte w przedjądrzach zygoty mogą mieć istotny 
wpływ na przeprogramowanie i przemodelowanie 

Fot.1. Króliki urodzone z III generacji sklonowanych zarodków

wprowadzonych do zygot obcych jąder komórko-
wych. Opracowano więc nową, oryginalną metodę 
enukleacji zygot, w której usuwana jest jedynie 
otoczka jądrowa przedjądrzy wraz z przytwierdzoną 
do niej chromatyną, natomiast płynna zawartość 
przedjądrzy wraz z jąderkami pozostaje w cytopla-
zmie zygoty (fot.2). 

Tę metodę enukleacji nazwano enukleacją selektyw-
ną (SE – seletive enucleation). Jej zastosowanie 
umożliwiło uzyskanie po raz pierwszy, urodzonych 
zwierząt (myszy) po transferze jąder 8-komórkowych 
zarodków do zygot (fot. 3). Badania te znalazły żywy 

Fot. 2. Selektywna enukleacja zygoty myszy. Z zygoty usuwana 
jest jedynie otoczka przedjądrzy z przytwierdzoną do niej 
chromatyną
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oddźwięk w światowym piśmiennictwie naukowym. 
Omówione zostały w 2007 roku na łamach „Nature 
Reports Stem Cells” oraz były cytowane m.in. w 
„Nature”, „Science”, „Cell Nature Reviews Molecu-
lar Biology” i „Development”. 

Fot. 3. Mysz (A) urodzona po transferze jądra zarodka 8-komór-
kowego do selektywnie enukleowanej zygoty. (B) – C,D i E: izozy-
my GPI-AA sklonowanej myszy; dawczyni oocytów posiadała 
izozym GPI-BB

 Wykazano również, że transfer jąder zarodko-
wych do selektywnie enukleowanych niedojrzałych 
oocytów myszy w stadium pęcherzyka zarodkowego 
(oocyty GV) skutkuje wysokim odsetkiem zarodków 
rozwijających się do stadium ekspandującej blastocy-
sty. Jest to pierwszy tego rodzaju wynik, gdyż po-
dobne próby podejmowane przez innych autorów 
kończyły się jedynie uzyskaniem jednokomórkowych 
zarodków zawierających przedjądrza.
  Selektywna enukleacja zygot została zastosowa-
na, również po raz pierwszy, do prób międzygatun-
kowego klonowania somatycznego żubra nizinnego 
(białowieskiego, Bison bonasus bonasus L.). Po mi-
krochirurgicznym wprowadzeniu do SE zygot bydlę-
cych jąder fibroblastów skóry dorosłego samca żubra 
uzyskano rozwój do stadium blastocysty (fot.4). 
 Wykazano również, że selektywna enukleacja 
zygot podwyższa odsetek hybrydowych zarodków, 
uzyskanych w wyniku wprowadzenia fibroblastów 
nornicy rudej do nieenukleowanych i SE zygot my-
szy, w porównaniu z odsetkiem hybrydowych blasto-
cyst uzyskanych po wprowadzeniu fibroblastów 
nornicy do nieenukleowanych oocytów. 

Selektywna enukleacja zygot jest również metodyką 
zastosowaną w realizacji zadania badawczego „Opra-
cowanie zmodyfikowanej metody klonowania soma-
tycznego na potrzeby uzyskiwania transgenicznych 
świń” w ramach projektu rozwojowego NCBiR. 

Fot. 4. Blastocysta uzyskana po transferze jądra fibroblastu żubra 
do selektywnie enukleowanej zygoty bydlęcej

 Po transplantacji jąder fibroblastów do SE zygot 
świni uzyskano dwa urodzone prosięta. Metodyka 
ta stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego przy-
gotowanego przez IGiHZ PAN. Przedstawione po-
wyżej badania świadczą o istotnej roli czynników 
zawartych w pęcherzyku zarodkowym oocytu oraz 
w przedjądrzach zygoty w przeprogramowaniu 
zarówno zarodkowych, jak i somatycznych jąder 
komórkowych. 
 Klonowanie chimerowe (II) jest coraz częściej 
brane pod uwagę jako alternatywna metoda klono-
wania ssaków. Komórkami powszechnie używanymi 
do tworzenia chimer są macierzyste (pierwotne) 
komórki zarodkowe, których jednak – jak do tej 
pory – nie udało się uzyskać u zwierząt gospodar-
skich. Pierwsza próba zbadania losów niemacierzy-
stych komórek somatycznych w chimerach ssaków 
podjęta została w ZED IGiHZ PAN. Obejmowała 
ona wprowadzanie mysich i owczych fibroblastów 
płodowych do wczesnych zarodków. W badaniach 
tych wykazano po raz pierwszy, że uzyskać można 
urodzone chimerowe zwierzęta po wprowadzeniu 
komórek somatycznych (fibroblastów płodowych) 
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do bruzdkujących zarodków, a pochodne tych 
komórek są obecne w tkankach powstających ze 
wszystkich trzech listków zarodkowych. Wykazano 
również, że elementem somatycznym w zarodkowo-
somatycznych chimerach mysich są tetraploidalne 
komórki powstałe przez fuzję pochodnych fibrobla-
stów z komórkami biorcy, co wykazano na podstawie 
analizy występowania izozymów izomerazy 6-gluko-
zofosforanowej (GPI). Ostatnie badania wykazały 
jednak również obecność diploidalnych komórek, 
potomnych wprowadzonych fibroblastów, co świad-
czy, że zarówno fuzje komórkowe, jak i interakcje 
międzykomórkowe są odpowiedzialne za przepro-
gramowanie komórek somatycznych w zarodkowo-
somatycznych chimerach myszy. Podobne badania 
przeprowadzono również u owcy i stwierdzono, 
stosując technikę RAPD (random amplified polymor-

phic DNA assay), że owcze fibroblasty płodowe 
wprowadzone do blastocyst owcy mogą tworzyć – 
podobnie jak u myszy – chimery zarodkowo-soma-
tyczne (urodzone jagnięta), wchodząc w skład tkanek 
pochodzących z trzech listków zarodkowych. Nieza-
leżnie od wartości czysto poznawczych dotyczących 
możliwości odróżnicowania komórek somatycznych 
i ich transdyferencjacji (co może mieć istotne znacze-

nie w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej przy sto-
sowaniu terapii komórkowych), badania te stwarzają 
zupełnie nowe perspektywy wykorzystania komórek 
somatycznych w klonowaniu ssaków przy wykorzy-
staniu chimer zarodkowo-somatycznych, zwłaszcza 
w przypadku stwierdzenia, że wprowadzone do 
bruzdkujących zarodków komórki somatyczne mogą 
ulec przeprogramowaniu w kierunku ich uczestnic-
twa w powstawaniu linii płciowej w osobnikach 
chimerowych. 
 Przedstawione badania ZED IGiHZ PAN prowa-
dzi we współpracy z Manchester University i Edin-
burgh University (Wielka Brytania) oraz z Teramo 
University (Włochy). 
 Za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie 
opracowania alternatywnych metod klonowania 
ssaków (cykl publikacji „Nowe perspektywy klono-
wania ssaków: zastosowanie alternatywnych biorców 
jąder komórkowych i chimer zarodkowo-somatycz-
nych”) zespół z IGiHZ PAN w Jastrzębcu w składzie: 
prof. dr hab. Jacek A. Modliński, dr Jolanta Karasie-
wicz, dr Paweł Gręda, dr Anna Piliszek, dr Mariusz 
Sacharczuk, dr Abd-el A. Mohammed otrzymał 
w 2009 roku I nagrodę V Wydziału Nauk Rolni-
czych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. 

Publikacje: 
(1) Piotrowska K., Modliński J. A., Korwin-Kossakowski M., Karasiewicz J. (2000) – Effects of preactivation 
of ooplasts and synchronization of blastomere nuclei in G1 on preimplantation development of rabbit serial 
nuclear transfer embryos. Biology of Reproduction 63; 677-682. 
(2) Modliński J.A, Grabarek J., Płusa B., Karasiewicz J. (2001) – The possibile role of cell cycle stage in 
mammalian cloninig. Journal of Applied Genetics 42:153-176. 
(3) Modliński J. A., Stefański G., Górniewska M., .Korwin-Kossakowski M., , Reed M. A., Guszkiewicz A., 
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of Animal and Feed Sciences 13:197-204. 
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(6) Piliszek A., Modliński J. A., Pyśniak M, Karasiewicz J., 2007 – Fetal fibroblasts introduced to cleaving 
mouse embryos contribute to full-term development. Reproduction, 133, 207-218. 
(7) Lencka-Ostrowska S., Modliński J. A. (2008) – Preimplantation development of mouse (Mus musculus) 
x bank vole (Clethrionomys glareolus) interspecies hybrid embryos. Biology of Reproduction 78:123.293
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Theriogenology 76:217-228. 
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Gatunki obce w faunie Polski

 Introdukcje i inwazje gatunków obcego pocho-
dzenia stały się jednym z największych wyzwań dla 
współczesnej ekologii, ochrony przyrody i wielu ga-
łęzi gospodarki (rolnictwo, ogrodnictwo, gospodar-
ka leśna, rybacka itp.). Mają też znaczenie dla resor-
tu zdrowia (zawlekanie patogenów). W ocenie 
ekspertów IUCN – the World Conservation Union 
gatunki obce inwazyjne stanowią drugą pod wzglę-
dem znaczenia przyczynę (po niszczeniu siedlisk) 
zanikania gatunków i różnorodności biologicznej w 
skali tak lokalnej, jak i światowej. Stwarzają problem 
ogólnospołeczny podobnie jak GMO, 
 Opracowanie zespołowe Gatunki obce w faunie 
Polski stanowi pierwsze w Polsce i jedno z nielicz-
nych w Europie opracowań monograficznych po-
święconych ewidencji, typologii i omówieniu pro-
blematyki gatunków obcych w faunie krajowej, w 
tym gatunków inwazyjnych. Zaczynając od podstaw, 
praca ta porządkuje terminologię, precyzuje defini-
cje podstawowych pojęć stosowanych w omawianej 

tematyce, zawiera też ewidencję gatunków obcych 
oraz oceny oddziaływania egzotów, zwłaszcza inwa-
zyjnych, na przyrodę i gospodarkę krajową. Na po-
wstanie tego dzieła złożyła się bogata literatura 
kierunkowa, zbiory kilku placówek naukowych 
i uczelni, jak też oryginalne materiały zebrane i opra-
cowane w latach 2006-2011 przez kilkudziesięciu 
autorów, wybitnych ekspertów z różnych ośrodków 
naukowych kraju.
 Tom I opracowania, oprócz części wstępnej 
i metodycznej, zawiera obszerny wykaz gatunków 
introdukowanych i zawleczonych w granice Polski, 
opis gatunków najbardziej ekspansywnych, ekolo-
gicznie agresywnych i mających największy wpływ 
na rodzime ekosystemy. Zawiera także podsumowa-
nie z komentarzem oraz obszerny rozdział z reko-
mendacjami i uwagami praktycznymi. Ewidencja 
obejmuje 305 gatunków z grupy tkankowców 
Eumetazoa świadomie i nieświadomie wprowadzo-
nych do Polski z różnych stron świata (rys. 1). 

Rys. 1. Pochodzenie obcych gatunków zwierząt odnotowanych w faunie Polski
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 Wykazano, że proces napływu gatunków obcych 
w zakresie fauny wzrasta w Polsce w tempie wykład-
niczym (rys. 2), a skala opisanego zjawiska jest po-
równywalna z wykazywaną w krajach sąsiednich. 

Proces ten generuje przede wszystkim globalizacja 
i nieograniczony handel promujący wolny przepływ 
produktów po całym świecie, a także dynamiczny 
rozwój środków masowej komunikacji. 

Ryc. 2.Wykładnicze tempo wzrostu liczebności gatunków obcych w faunie Polski od czasów starożytnych do pierwszej dekady XXI wieku, 
oszacowane na podstawie próby 236 gatunków (ok. 77% wszystkich obcych odnotowanych) o znanych i orientacyjnych datach pierw-
szego pojawu. Krzywe oparto na skumulowanych liczbach gatunków dla każdego stulecia (gwiazdki, linia cienka, niebieska) i krótszych, 
50-letnich okresów ostatnich dwóch stuleci (krzyżyki, linia pogrubiona, czerwona). Słupki oznaczają przyrost gatunków obcych w każdym 
pełnym stuleciu. W kółkach – liczba gatunków dla wydzielonych okresów. Przebieg procesu dobrze opisuje funkcja wielomianowa kwa-
dratowa (r2 = 0,589; f = 5,015; p < 0,05).

Tom II zawiera zbiór esejów, artykułów oryginal-
nych, przeglądowych i krytycznych poświęconych 
problematyce wprowadzania i zawlekania gatunków 
obcych, omawia obszernie przyczyny i mechanizmy 
ekspansji/inwazji gatunków, jest istotnym autorskim 
uzupełnieniem treści tomu I. Według wystawionych 
prognoz, w granice Polski w ciągu najbliższej dekady 
wniknie lub zostanie wprowadzonych co najmniej 
kilkanaście nowych gatunków obcego pochodzenia, 
głównie spośród kręgowców, skorupiaków i stawo-
nogów (owady i in.). Groźnych inwazji należy się 
spodziewać w słabo rozpoznanej grupie pasożytów. 
 Osiągnięcie to zostało udokumentowane wyda-
niem w 2011 r. publikacji książkowej Gatunki obce 

w faunie Polski (red. Z. Głowaciński, H. Okarma, J. 
Pawłowski, W. Solarz). Opracowanie zespołowe w 
dwóch tomach: t. I Przegląd i ocena stanu, t. II 
Zagadnienia problemowe i syntezy.
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Koralowce sześciopromienne (Scleractinia)

 Spośród różnych grup zwierząt bezkręgowych, 
koralowce sześciopromienne (Scleractinia) są przed-
miotem szczególnie intensywnych badań z uwagi 
na rolę, jaką pełnią w dzisiejszych ekosystemach 
morskich (rafy koralowe) oraz zagrożenia, jakie dla 
ich rozwoju niesie rozwój cywilizacji. Koralowce 
Scleractinia, tworzące pierwsze struktury rafowe, 
pojawiają się nieoczekiwanie w zapisie kopalnym 
w środkowym triasie (ok. 240 milionów lat temu) 
i od początku reprezentowane są przez zróżnicowa-
ne morfologicznie formy osobnicze oraz kolonijne. 
Narzucającym się pytaniem, które od ponad 100 lat 
nurtowało badaczy koralowców, było: czy pojawie-
nie się Scleractinia w triasie miało miejsce w wyniku 
jednorazowego nabycia szkieletu przez nieznaną 
grupę korali ukwiałowych (Corallimorpharia), a ich 
pochodzenie należy wiązać z ewolucyjnymi przemia-
nami wśród paleozoicznych (permskich) koralow-
ców Rugosa, czy też koralowce sześciopromienne 
pojawiły się już dużo wcześniej, lecz środowiska, 

w których występowały są słabo rozpoznane w zapi-
sie kopalnym? To pytanie o przeszłość koralowców 
Scleractinia jest uważane za jedno z ważniejszych 
w paleobiologii, a odpowiedź na nie może pozwolić 
zrozumieć mechanizmy adaptacji tych organizmów 
do środowisk w których będą one mogły przetrwać 
również w przyszłości.
 W próbie odpowiedzi na to pytanie, Stolarski et 
al. (2011) po raz pierwszy na tak dużą skalę uwzględ-
nili dane molekularne koralowców głębokowod-
nych, w tym żyjących w strefach uważanych za naj-
starsze części Oceanu Spokojnego. Do istniejącej 
bazy danych ok. 150 sekwencji molekularnych do-
dano 65 nowych sekwencji  form głębokowodnych. 
Drzewo filogenetyczne skalibrowano w oparciu 
o zegar molekularny, który również po raz pierwszy 
wycechowano na zapisie kopalnych koralowców, 
tj. najwcześniejszych przedstawicieli trzech kladów 
Scleractinia, mających szczególnie konserwatywne 
cechy szkieletu (dendrofylidy, flabelidy i kariofylidy).

Rys.1. Szkielety dzisiejszych przedstawicieli najstarszej grupy koralowców Scleractinia: mikrabacida Letepsammia (A, B), oraz gardineri-
da Gardineria (C, D) w porównaniu z triasowym Margarophyllia (ok. 230 Ma; E, F), dewońskim koralowcem Rugosa Ptychophyllum 
(ok. 380 Ma; G, H) oraz ośródką ordowickiego koralowca Scleractinia Kilbuchophyllia (ok. 460 Ma; I). Skala 5 mm. Wg Stolarski i inni. 
2011 BMC Evolutionary Biology 2011, 11:316
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Rys.2. Filogeneza Scleractinia w oparciu o analizę metodą Bayesa fragmentów mitochondrialnego (16S) i jądrowego (28S) rybosomal-
nego DNA. Przypuszczalne czasy rozdzielenia się poszczególnych linii rozwojowych zostały oszacowane z wykorzystaniem metody roz-
luźnionego zegara molekularnego, skalibrowanego z danymi kopalnymi (ramka). Najstarsze grupy dzisiejszych Scleractinia (m.in. Letep-
sammia, Gardineria) wydzieliły się ok. 425 milionów lat temu (Mya). Wg Stolarski i inni. 2011 BMC Evolutionary Biology 2011, 11:316.
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 Przedstawiono argumenty, że rozejście się linii ewo- 
lucyjnych najpierwotniejszych dzisiejszych koralowców 
Scleractinia (Gardineriidae i Micrabaciidae, rys. 1) 
miało miejsce około 425 milionów lat temu (rys. 2). 
  Interpretacja ta zasadniczo zmienia wyobrażenia 
o pochodzeniu i ewolucji dzisiejszych koralowców, 
które okazują się grupą o wczesnopaleozoicznych 
korzeniach ewolucyjnych, a dzisiejsi najstarsi przed-
stawiciele to formy głębokowodne. Ostatecznie 
upada zatem hipoteza o pochodzeniu Scleractinia od 
permskich (ok. 250 milionów lat temu), koralowców 
Rugosa. Nowa interpretacja nadaje natomiast nowy 
sens znajdowanym we wczesnym i późnym paleozo-
iku tajemniczym skamieniałościom „scleractiniamor-

pha”, które można uznać za „pełnoprawne” Sclerac-

tinia. Fakt, że znaleziska paleozoicznych Scleractinia 

są rzadkie sugeruje, iż mogły one tworzyć szkielet 
tylko okresowo (fakultatywnie), bądź też, że osady 
w których żyły nie zostały do tej pory odnalezione. 
Przystosowania Scleractinia do życia zarówno w naj-
większych głębiach oceanicznych (ponad 5000 m), 
jak i w wodach płytkich do życia w symbiozie 
z bruzdnicami oraz bez nich, do tworzenia szkieletu, 
a także zdolności do jego porzucania, okazują się 
skuteczną strategią ewolucyjną pozwalającą przeży-
wać kolejne kryzysy biotyczne, które dziesiątkowały 
grupy organizmów o węższych przystosowaniach. 

Publikacja: 
Stolarski, J., Kitahara, V. M., Miller, D., Cairns, S. D., Mazur, M., and Meibom, A. 2011. The ancient evolu-
tionary origins of Scleractinia revealed by azooxanthellate corals. BMC Evolutionary Biology 11:316, 
doi:10.1186/1471-2148-11-316.
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Bank Nasienia Zwierząt i Bank Mikroorganizmów 
w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 

Bank Nasienia Zwierząt. Kriokonserwacja umożli-
wia utrzymanie zmienności genetycznej populacji 
i gatunków poprzez przechowywanie i wykorzysta-
nie nasienia osobników o pożądanych genotypach. 
Taki materiał może być używany do „rewitalizacji” 
pod względem optymalnych proporcji poszczegól-
nych genotypów zarówno zagrożonych populacji 
zwierząt dzikich, jak i cennych linii i gatunków zwie-
rząt hodowlanych. W ramach pracy banku opraco-
wano specyficzne dla poszczególnych gatunków 
procedury kriokonserwacji, prowadzono także 
badania dotyczące zmian kriogenicznych morfologii 
i fizjologii plemników oraz podstaw biochemicznych 
tych procesów. 
 W zakresie ochrony zwierząt użytkowych 
w Banku Nasienia Zwierząt przechowywane jest 
nasienie najważniejszych dla polskiego rybactwa 
gatunków – pstrąga tęczowego (Oncorhynchus my-

kiss) i karpia (Cyprinus carpio). Prace te prowadzone 
są we współpracy  z Instytutem Rybactwa Śródlądo-
wego w Olsztynie (Zakład Hodowli Ryb Łososiowa-
tych w Rutkach) oraz Zakładem Ichtiobiologii i Go-
spodarki Rybackiej PAN w Gołyszu.
 W zakresie ochrony zwierząt dziko żyjących 
opracowano metodyki kriokonserwacji następują-
cych gatunków ryb: • głowacica, Hucho hucho, 
we współpracy z zakładem zarybieniowym PZW 
w Łopusznej; • ryby jesiotrowate (Acipenser sp.), 
we współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowe-
go w Olsztynie (Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych 
w Pieczarkach); • sieja, Coregonus lavaretus (auto-
chtoniczna populacja z jeziora Łebsko), we współ-
pracy z Słowińskim Parkiem Narodowym; • strzebla 
błotna Eupallasella percnurus, we współpracy 
z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 
(Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu).
 Ponadto opracowano biotechniki kriokonserwa-
cji nasienia: • kuraków leśnych, cietrzewia (Tetrao 

tetrix) i głuszca (Tetrao urogallus), we współpracy 
z Parkiem Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie; • żubra 

(Bison bonasus), we współpracy z Białowieskim Par-
kiem Narodowym; • jelenia szlachetnego (Cervus 

elaphus), we współpracy ze Stacją Badawczą Rolnic-
twa Ekologicznego i Hodowli Zwierząt w  Popielnie.
 Istotnym ułatwieniem pracy Banku było uru-
chomienie skraplarki ciekłego azotu, zakupionej 
w ramach projektu BIOANIREP (fot. 1).

Fot. 1. Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko i mgr Ewa Liszewska 
podczas kriokonserwacji nasienia ryb (Fot. A. Wróbel)

Fot. 2. W Instytucie opracowano metodę kriokonserwacji nasienia 
kuraków leśnych, w tym głuszca (Fot. A. Krzywiński)
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Bank mikroorganizmów. W Oddziale Nauki o Żyw-
ności Instytutu znajduje się kolekcja mikroorgani-

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 
ul.Tuwima 10
10-748 Olsztyn

a.ciereszko@pan.olsztyn.pl
j.glogowski@pan.olsztyn.pl
e.wasilewska@pan.olsztyn.pl
http://www.pan.olsztyn.pl/

Autorzy: Andrzej Ciereszko, Jan Głogowski, 
Ewa Wasilewska

Fot 3. Szczepy w kolekcji mikroorganizmów są charakteryzowane 
metodami fenotypowymi, biochemicznymi i molekularnymi. 
Komórki szczepu Bifidobacterium adolescentis KD2 widoczne 
w mikroskopii skaningowej(fot. Ewa Wasilewska)

zmów, głównie bakterii fermentacji mlekowej 
i Bifidobacterium, pochodzących z różnych środo-
wisk naturalnych, w tym z przewodu pokarmowego 
ludzi i zwierząt oraz z naturalnych i komercyjnych 
produktów fermentowanych.  Zasoby kolekcji obej-
mują ponad 600 szczepów bakterii tlenowych i ściśle 
beztlenowych wyizolowanych w Instytucie na prze-
strzeni lat według wypracowanych procedur izolacji 
czystych kultur ze środowisk o wysokiej komplekso-
wości mikrobiologicznej. Zasoby są na bieżąco roz-
szerzane i weryfikowane taksonomicznie. 
 W chwili obecnej służą do badań podstawowych 
i aplikacyjnych, głównie nad pozyskiwaniem i cha-
rakterystyką szczepów o wyróżniających się właści-
wościach prozdrowotnych; antybakteryjnych, adhe-
zyjnych, immunomodulacyjnych, biochemicznych  
i innych.  Kultury bakterii znajdujące się w zasobach 
kolekcji stanowią wkład w zabezpieczenie bioróżno-
rodności genetycznej bakterii o potencjale probio-
tycznym w regionie, w kraju i na świecie. 
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Rozwiązanie zagadki czerwonych nowych

 Wybuchy i rozbłyski gwiazdowe, w czasie 
których obiekt jaśnieje 10 – 100 tysięcy razy, są 
znane astronomom od kilkuset lat. Zdecydowana 
większość z nich to tzw. gwiazdy nowe. Są one wyni-
kiem eksplozji termojądrowej w materii bogatej 
w wodór, zebranej na powierzchni białego karła 
w wyniku przepływu materii w układzie podwój-
nym. Gwiazdy nowe po maksimum blasku stają się 
bardzo gorące i przez pewien czas po wybuchu 
mogą być obserwowane jako źródła promieniowania 
rentgenowskiego.
 Od pewnego czasu astronomowie zwracają uwa-
gę na dość nietypowe wybuchy gwiazdowe, które 
tylko na pozór można traktować jako szczególne 
przypadki gwiazd nowych. Ich charakterystyczną 

cechą jest to, że w trakcie rozbłysku obiekt staje się 
coraz chłodniejszy (dokładnie odwrotnie niż to ma 
miejsce w przypadku klasycznych gwiazd nowych) 
i w końcu osiąga status przypominający czerwonego 
olbrzyma. Stąd też nazwa: czerwone nowe.
 Najbardziej znanym obiektem tego typu jest V838 
Monocerotis, którego rozbłysk był obserwowany na 
początku 2002 roku. Swoją popularność zawdzięcza 
w dużej mierze towarzyszącemu rozbłyskowi zjawi-
sku echa świetlnego, którego spektakularnych obra-
zów dostarczył nam Kosmiczny Teleskop Hubble’a 
(patrz ilustracja). W okresie maksimum blasku trwa-
jącym dwa miesiące obiekt osiągnął jasność miliona 
jasności Słońca i był wtedy najjaśniejszym obiektem 
gwiazdowym w naszej Galaktyce.

Dotychczas w naszej Galaktyce zaobserwowano trzy 
dobrze udokumentowane przypadki czerwonych 
nowych. Oprócz V838 Mon i omawianego poniżej 
obiektu V1309 Sco trzeba wymienić rozbłysk V4332 
Sgr obserwowany w 1994 roku. Istnieją uzasadnione 
podejrzenia, że także CK Vul, czyli tzw. Nowa 
Heweliusza obserwowana w 1670 roku, była wybu-
chem typu czerwonej nowej. Kilka rozbłysków po-
dobnej natury zaobserwowano w innych galakty-

Na zdjęciach: Echo świetlne V838 Mon. Zdjęcia zostały wykonane Teleskopem Kosmicznym Hubble’a (HST) 20 maja, 2 sierpnia 
i 17 grudnia 2002 r. Zjawisko zostało wywołane rozpraszaniem na ziarnach pyłu okołogwiazdowego silnego strumienia promieniowania 
pochodzącego z rozbłysku V838 Mon (centralna, czerwona gwiazda), który miał miejsce w lutym i marcu tego samego roku. Światło 
rozproszone przebywa dłuższą drogę, niż światło docierające bezpośrednio od obiektu i wobec tego efekty rozpraszania obserwujemy 
z opóźnieniem czasowym w stosunku do samego rozbłysku.

kach, w tym jeden pewny przypadek czerwonej 
nowej w Galaktyce Andromedy w 1988 roku.
Zespół astronomów Centrum Astronomicznego 
im. M. Kopernika PAN w Toruniu  pod kierunkiem 
prof. Romualda Tylendy od dziesięciu lat zajmuje się 
badaniami obserwacyjnymi i teoretycznymi wybu-
chów czerwonych nowych. W wyniku tych badań 
wykluczono jednoznacznie mechanizm termojądro-
wego wybuchu i postawiono hipotezę, że zjawiska 
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czerwonych nowych są wynikiem zderzeń i koale-
scencji dwóch gwiazd. Astronomowie od dawna 
zdawali sobie sprawę, że zdarzenia tego typu zacho-
dzą w populacjach gwiazdowych, w szczególności 
w układach podwójnych gwiazd, ale panowało ogól-
ne przekonanie, że do koalescencji gwiazd dochodzi 
niezwykle rzadko i że nie ma praktycznych szans na 
bezpośrednie zaobserwowanie takiego zdarzenia. 
Z tego też względu hipoteza gwiezdnego merger’a, 
jako mechanizmu wybuchów czerwonych nowych, 
została przyjęta dość sceptycznie.
 Potwierdzenie hipotezy prof. Tylendy przyszło 
jednak niespodziewanie szybko. Stało się to dzięki 

wybuchowi czerwonej nowej obserwowanemu we 
wrześniu 2008 roku w gwiazdozbiorze Skorpiona, 
a któremu w astronomicznej nomenklaturze nadano 
nazwę V1309 Scorpii. Okazało się, że obiekt ten leży 
w polu gwiazdowym systematycznie monitorowa-
nym od wielu lat w ramach projektu OGLE (Optical 
Gravitational Lensing Experiment) prowadzonego 
w Chile przez astronomów z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Dzięki temu stało się możliwe niejako cofnię-
cie się w czasie i prześledzenie zachowania się jasno-
ści obiektu od połowy 2001 roku, czyli w okresie 
ponad sześciu lat poprzedzających rozbłysk czerwo-
nej nowej (patrz wykres, rys. 1). 

Rys. 1. Krzywa blasku V1309 Scorpii na podstawie obserwacji projektu OGLE. Oś pozioma: czas w dniach juliańskich – u góry czas obser-
wacji w latach. Oś pionowa: jasność obiektu (w logarytmicznej skali wielkości gwiazdowej: magnitudo) w filtrze fotometrycznym IC (efek-
tywna długość fali ≈ 800 nm). W latach 2001–2007 obserwowano krótkoczasową zmienność jasności obiektu objawiającą się rozrzutem 
punktów na wykresie. Zmienność ta była wynikiem rotacji układu podwójnego gwiazd z okresem 1.43 dnia. W 2008 roku nastąpił trwający 
6 miesięcy wzrost jasności wywołany procesami koalescencji składników układu. We wrześniu 2008 roku obiekt osiągnął maksimum 
blasku i  był zbyt jasny dla pomiarów OGLE, dlatego brak punktów na wykresie dla tego okresu. Z innych obserwacji wiadomo, że obiekt 
osiągnął wtedy jasność ok. 7 magnitudo. Tak więc amplituda rozbłysku wyniosła 10 magnitudo, czyli obiekt pojaśniał 10 000 razy.
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 Analiza  danych z archiwum OGLE, przeprowa-
dzona przez zespół prof. Tylendy, pokazała, że przed 
wybuchem w 2008 roku był to układ kontaktowy 
dwóch gwiazd (obie gwiazdy stykały się ze sobą) 
obiegający się nawzajem z okresem 1.43 dnia. Co 
więcej, okres ten ulegał systematycznemu skracaniu 
się w miarę upływu czasu. Jasne się więc stało, że 
układ zacieśniał się i ewoluował w kierunku koale-
scencji obu składników. W marcu 2008 roku rozpo-
czął się systematyczny, trwający pół roku, wzrost 
jasności, aż do osiągnięcia maksimum we wrześniu, 
kiedy to obiekt został odkryty jako V1309 Sco, osią-
gając jasność 10000 razy wyższą niż przed wybu-
chem. Proste szacowania świadczą, że energia ruchu 
orbitalnego układu podwójnego gwiazd, dyssypowa-
na w trakcie procesów koalescencji składników, 
w zupełności wystarcza na wytłumaczenie obserwo-
wanej jasności rozbłysku. Obecnie jest to bardzo 
chłodny obiekt, świecący głównie w podczerwieni, 
a analiza jego blasku nie wykazuje żadnych okreso-
wych zmian, które mogłyby być interpretowane jako 
efekt ruchu orbitalnego. W ten sposób po raz pierw-

szy w historii astronomii byliśmy świadkami koale-
scencji dwóch gwiazd w jeden obiekt, rozwiązując 
tym samym zagadkę  wybuchów czerwonych gwiazd 
nowych. 
 Wyniki badań zespołu prof. Romualda Tylendy 
(Tomasz Kamiński, Mirosław Schmidt, Marcin Haj-
duk, Sławomir Górny i Ryszard Szczerba z CAMK 
PAN Toruń oraz Noam Soker z Izraela) nad naturą 
czerwonych nowych zostały przedstawione w 17 
artykułach opublikowanych w latach 2003 – 2011 
w prestiżowych czasopismach naukowych, takich 
jak „Astronomy & Astrophysics”, „Astrophysical 
Journal” i „Monthly Notices of Royal Astronomical 
Society” oraz na licznych naukowych konferencjach 
i seminariach w kraju i za granicą. Praca przedsta-
wiająca analizę obserwacji V1309 Sco z archiwum 
OGLE ukazała sie w 2011 roku w „Astronomy & 
Astrophysics”. Redakcja czasopisma wyróżniła tę 
publikację jako highlighted paper. Odkrycie to odbiło 
się szerokim echem w wielu naukowych serwisach 
internetowych, w tym w serwisach czasopism 
„Nature” i „Science”.

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Zakład Astrofizyki
ul. Rabiańska 8
87-100 Toruń
tylenda@ncac.torun.pl

Autor: Romuald Tylenda
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Unikatowe obserwacje widm rentgenowskich Słońca 

 W 1970 roku grupa wrocławskich astronomów 
przeprowadziła pierwszy polski eksperyment ko-
smiczny, umieszczając na rakiecie Wertikal-1 przy-
rząd do rejestracji rentgenowskich obrazów Słońca. 
W ciągu następnych ponad 40 lat Zespół ten, 
od 1977 roku działający w ramach Centrum Badań 
Kosmicznych PAN, przeprowadził kilkanaście eks-
perymentów kosmicznych. Uzyskane obserwacje, 
a zwłaszcza unikatowe widma rentgenowskie otrzy-
mane ostatnio za pomocą spektrometrów RESIK 
i SphinX, zyskały powszechne uznanie światowych 
ekspertów. 
 Przyrząd RESIK prowadził obserwacje Słońca 
w okresie maksimum aktywności (2001-2003) 

z pokładu satelity Koronas-Foton. Analiza ponad 
3000 widm umożliwiła identyfikację wielu nowych 
linii emisyjnych oraz wyznaczenie obfitości związa-
nych z nimi pierwiastków. Dzięki bezprecedensowej 
czułości instrumentu po raz pierwszy możliwe było 
określenie względnej liczby jąder wysoko zjonizowa-
nych pierwiastków takich jak chlor (Cl XVI, λ= 4.43 
- 4.45 Å) i potas (K XVIII, λ = 3.53 Å) względem 
wodoru. Po raz pierwszy w historii wyznaczono 
obfitość argonu dla Słońca, interpretując obserwacje 
linii tego pierwiastka szczególnie jasne w badanym 
zakresie widma. Mierzone linie są wyjątkowo inten-
sywne dla tzw. rozbłysków, w których temperatura 
plazmy sięga 15-20 milionów stopni (MK).

Rysunek 1 przedstawia dwa widma rentgenowskie uzyskane za pomocą przyrządu RESIK w odstępie ~30 sekund podczas fazy wzrostu 
średniej klasy rozbłysku słonecznego z 4 września 2002 r. Kolorami zaznaczono kanały pomiarowe. Maksima na zapisie odpowiadają 
emisji związanej z obecnością cięższych pierwiastków – tzw. liniom widmowym. Przykładowo, na rysunku zaznaczono linie emisyjne 
siarki, których względne natężenia gwałtownie zmieniły się w badanym okresie. Świadczy to o tym, że średnia temperatura plazmy 
wzrosła znacznie – od kilku do kilkunastu milionów stopni. Jednoczesna interpretacja natężeń wielu linii pozwoliła na zbadanie rozkładu 
ilości plazmy z temperaturą. Taki rozkład opisuje tzw. różniczkowa miara emisji (RME). 

 Spektrofotometr SphinX (Solar photometerin
X-rays) przeznaczony był do pomiarów widm z bez-
precedensową czułością. Pomyślnie obserwował 

Słońce przez 9 miesięcy 2009 r. z pokładu satelity 
Koronas-Foton w okresie głębokiego minimum 
aktywności. 
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Na rysunku 2 przedstawiono rozkład RME dla wybranego momentu na fazie zaniku tego rozbłysku (lewy panel). Maksima o temperatu-
rach 3 MK oraz 10 MK wskazują na dwuskładnikowy charakter rozkładu. Prawa strona przedstawia ewolucję rozkładu plazmy z tempera-
turą w analizowanym rozbłysku. Dwuskładnikowy charakter rozkładu utrzymuje się w trakcie całego zjawiska.

Opisane wyniki zostały przedstawione w około 30 
pracach w prestiżowych czasopismach z dziedziny 
astrofizyki takich jak: „The Astrophysical Journal” 
oraz „Astronomy and Astrophysics”.

Na rysunku 3 przedstawiono zapis zmian strumienia fotonów o energiach powyżej 1 kiloelektronowolta. Zaznaczone okresy podwyższonej 
aktywności są związane z występowaniem przy powierzchni Słońca tzw. obszarów aktywnych powiązanych z plamami. Dzięki wysokiej 
czułości przyrządu, pomimo niskiej aktywności obserwowano wiele pojaśnień, dotychczas umykających pomiarom. Wstawka ilustruje 
pojaśnienia zarejestrowane 5 lipca 2009 r. w okresie obejmującym 10 godzin. 

Centrum Badan Kosmicznych PAN
Zakład Fizyki Słońca
ul. Kopernika 11 
51-622 Wrocław
www.cbk.pan.wroc.pl

Autorzy: Janusz Sylwester (astronom, kierownik), 
Jarosław Bąkała (konstruktor mechanik), Szymon Gburek 
(astronom), Magdalena Gryciuk (astronom), Anna Kępa 
(astronom), Zbigniew Kordylewski (astronom), Mirosław 
Kowaliński (konstruktor elektronik), Stefan Płocieniak 
(fizyk), Piotr Podgórski (konstruktor elektronik), 
Marek Siarkowski (astronom), Barbara Sylwester (astro-
nom), Witold Trzebiński (konstruktor elektronik)
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Rozwinięcie teorii przeniesienia protonu  uwzględniające tunelowanie 
protonu i selektywność modową

 Obiektami badań procesów wewnątrzcząsteczko-
wego przeniesienia dwóch protonów/atomów wodo-
ru były pochodne porficenu, izomeru porfiryny. 

różnych stanów elektronowych i poziomów oscyla-
cyjnych. Oznacza to, że efektywna bariera dla proce-
su wewnątrzcząsteczkowej tautomeryzacji wykazuje 
selektywność modową, to znaczy zależy od sposobu 
wzbudzenia oscylacyjnego: dla pewnych drgań ba-
riera ta jest niższa niż na zerowym poziomie oscyla-
cyjnym, dla innych wyższa; są też drgania niemające 
istotnego wpływu na jej wysokość.
 Opracowano metodologie pozwalające wyzna-
czać stałe szybkości rekacji chemicznych, w których 
substraty i produkty mogą być chemicznie tożsame. 
Pomiary szybkości procesów tautomeryzacji w fazie 
skondensowanej (roztwory) przeprowadzono dla 
zbliżonych strukturalnie pochodnych porficenu 1 i 2 
(rys. 2). W pierwszym z tych związków potencjał dla 
ruchu protonów ma charakter symetrycznego 
podwójnego minimum, natomiast w drugim pod-
stawnik wymusza asymetrię potencjału. Wykazano, 
że obniżenie symetrii zmniejsza stałą szybkości tau-
tomeryzacji, pomimo mniejszej bariery energetycznej 
dla tego procesu [1]. Przyczyną takiego zachowania 
jest dominująca rola tunelowania w tautomeryzacji.

Rys. 1. Porfiryna (z lewej) i porficen (z prawej)

 Dwa wewnętrzne atomy wodoru przemieszczają 
się pomiędzy czterema atomami azotu tworzącymi 
wewnętrzną wnękę. W cząsteczce izolowanej syme-
tria wymusza kwantową delokalizację wewnętrznych 
protonów. Konsekwencją tego jest rozszczepienie 
poziomów oscylacyjnych na dublety (rozszczepienie 
tunelowe). Stosując metody izolacji cząsteczek 
w naddźwiękowych wiązkach molekularnych i w 
nanokropelkach helowych wykazano dla porficenu, 
że wartości rozszczepień tunelowych są różne dla 

Rys. 2. Pochodne porficenu wykazujące symetryczny i niesymetryczny charakter potencjału dla procesu wewnątrzcząsteczkowej 
tautomeryzacji
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  Systematyczne badania szeregu pochodnych por-
ficenu doprowadziły do znalezienia silnej korelacji 
pomiędzy stałą szybkości tautomeryzacji a siłą 
wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych. 
Doprowadziło to do hipotezy o możliwości otrzy-
mania pochodnych porfiryny wykazujących tauto-
merię podobną do porficenów (w macierzystej czą-
steczce porfiryny reakcja jest o wiele rzędów 
wielkości wolniejsza). Przypuszczenie to zostało 
potwierdzone dzięki syntezie pochodnej porfiryny 
posiadającej podobne do porficenów wymiary 
wewnętrznej wnęki (rys. 3) [2]. Zaobserwowano 
w tej cząsteczce proces tautomeryzacji zachodzący 
w najniższym elektronowo-wzbudzonym stanie 
elektronowym. Szybkość tej reakcji (zachodzi ona 
w czasie rzędu 10 ns) jest o kilka rzędów wielkości 
większa niż szacowana dla macierzystej, niepodsta-
wionej porfiryny.

Rys. 3. Podstawiona porfiryna o geometrii wewnętrznej wnęki 
zbliżonej do geometrii porficenów

 Osiągnięcie to zostało przedstawione w 15 publi- 
kacjach w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 

Najnowsze publikacje to:
(1)  Fita, P., Garbacz, P., Nejbauer, M., Radzewicz, C., Waluk, J., Ground and excited state double hydrogen 
transfer in symmetric and asymmetric potentials: comparison of 2,7,12,17-tetra-n-propylporphycene with 
9-acetoxy-2,7,12,17-tetra-n-propylporphycene. Chem.- Eur. J. 17, 3672–3678 (2011)
(2) Gawinkowski, S., Orzanowska, G., Izdebska, K., Senge, M. O., Waluk, J., Bridging the gap between 
porphyrins and porphycenes: substituent-position-sensitive tautomerism and photophysics in meso-dipheny-
loctaethylporphyrins. Chem.- Eur. J. 17, 10039-10049 (2011)

Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 
01-244 Warszawa 
e-mail: ichf@ichf.edu.pl

Autorzy: Jacek Waluk wraz z zespołem
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Sformułowanie i realizacja koncepcji nukleofilowego podstawienia wodoru 
w arenach 

 Nukleofilowe podstawienie chlorowców w chlo-
rowconitroarenach i innych arenach z deficytem 
elektronów jest ważnym procesem, szeroko wyko-
rzystywanym w syntezie laboratoryjnej i przemysło-
wej. Reakcje te biegną drogą przyłączania czynników 
nukleofilowych do pierścieni aromatycznych w po-
zycjach zajmowanych przez chlorowce X– z utwo-
rzeniem adduktów σX, następcze odejście anionów 
X– prowadzi do produktów podstawienia. Przyłą-
czenie powoduje utratę aromatyczności, a odejście 
anionu X– odtworzenie aromatyczności, tak więc 
zazwyczaj przyłączenie jest reakcją powolną, decy-
dującą o szybkości całego procesu, a przemiana 
adduktów σX w produkty SNAr procesem szybkim. 
Taki opis procesu jest jednoznacznie potwierdzony 
wynikami eksperymentalnymi. 
 Pojedyncze obserwacje reakcji czynników nukle-
ofilowych z halonitroarenami biegnących drogą 
przyłączenia w pozycjach zajmowanych przez wo-
dór, poprzez addukty σH sugerowały, że przyłączenie 

chlorowconitrobenzen – czynnik nukleofilowy pro-
cesem szybkim jest przyłączenie w pozycji zajmowa-
nej przez wodór i utworzenie adduktów σH. Jednak 
w odróżnieniu od szybkiej przemiany adduktów 
σX w produkty podstawienia drogą spontanicznego  
odejścia anionów chlorowca X–, spontaniczne odej-
ście anionów wodorkowych (H–) od adduktów 
σH nie przebiega, a ich rearomatyzacja następuje 
drogą dysocjacji do wyjściowych reagentów. 
 Zgodnie z tą hipotezą, powstawanie adduktów 
σH jest procesem szybkim i odwracalnym, podczas 
gdy wolniejsze powstawanie adduktów σX jest nie-
odwracalne, gdyż następcze odejście anionów X– jest 
szybsze od przyłączenia. Zależności te przedstawia 
schemat 1.

 W tej sytuacji szybkie i odwracalne powstawanie 
adduktów σH nie jest dostrzegane, a obserwowaną 
reakcją jest wolniejszy proces nukleofilowego pod-
stawienia chlorowców. W podręcznikach i monogra-
fiach możliwość nukleofilowego podstawienia 
wodoru nie jest przedstawiona. 
 Sformułowana wyżej hipoteza przedstawiona 
w schemacie 1 stała się punktem wyjścia opracowa-
nia procesów nukleofilowego podstawienia wodoru. 
Skoro spontaniczne odejście anionu wodorkowego 
od adduktów σH nie następuje, należy je usunąć dzia-
łaniem czynnika zewnętrznego – utleniacza. Proces 
ten – oksydatywne nukleofilowe podstawienie wo-
doru – można realizować, gdy równowaga addycji 
przesunięta jest w stronę adduktów σH wykorzystu-
jąc wiele utleniaczy. Oksydatywne nukleofilowe 
podstawienie wodoru ma charakter ogólny i dużą 
wartość dla syntezy organicznej, gdyż umożliwia 
zastąpienie wodoru w pierścieniach aromatycznych 
podstawnikami węglowymi, aminowymi, hydroksy-
lowymi i innymi. 
 Jeszcze większe możliwości otwiera zastępcze 
nukleofilowe podstawienie wodoru (ang. vicarious 

nucleophilic substitution, VNS) w nitroarenach 

Schemat 1.

to jest szybsze od powstawania adduktów σX. 
Głębsza analiza tych obserwacji w połączeniu 
z eksperymentami kontrolnymi doprowadziła nas 
do sformułowania ogólnej hipotezy, że w układzie: 
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α-halokarboanionami. Addukty σH α-halokarboanio-
nów ulegają β-eliminacji halogenowodorów z utwo-
rzeniem karboanionów nitrobenzylowych, które 
protonowane dają produkty podstawienia wodoru. 
Ta nowa reakcja opracowana w Instytucie ma cha-
rakter ogólny, gdyż oprócz karboanionów wstępują 
w nią aniony wodoronadtlenków oraz pochodne 
hydrazyny i hydroksyloaminy, tworząc produkty 
hydroksylowania i aminowania. Te dwa warianty 
nukleofilowego podstawienia wodoru są przedsta-
wione przykładowo w schemacie 2. 

Piśmiennictwo
(1) M. Mąkosza, K. Wojciechowski, Chem. Rev., 2004, 104, 2631-2666
(2) M. Mąkosza, Chem. Soc. Rev, 2010, 39, 2855
(3) M. Mąkosza, Synthesis, 2011, 2341

 Opracowane w Instytucie reakcje nukleofilowe-
go podstawienia wodoru, oprócz ogromnej wartości 
dla syntezy organicznej stanowią istotny postęp 
w poznaniu chemii związków aromatycznych. Wy-
kazano błędność ogólnie przyjętych poglądów, że 
podstawienie nukleofilowe jest ograniczone do pod-
stawienia chlorowców i wykazano, że głównym 
procesem jest podstawienie wodoru, a podstawienie 
chlorowców jest procesem wtórnym. To spowoduje 
odpowiednie zmiany w podręcznikach i nauczaniu 
chemii związków aromatycznych. 

Schemat 2.

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 
01-244 Warszawa
e-mail: icho-s@icho.edu.pl 

Autor: Mieczysław Mąkosza
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Przełączanie magnetycznych komórek pamięci napięciem elektrycznym

 Na współczesną technologię informacyjną skła-
dają się oparte na półprzewodnikach metody prze-
twarzania informacji oraz wykorzystujące materiały 
magnetyczne metody nieulotnego zapisu informacji. 
Próbę wyjścia poza ten schemat stanowią materiały 
łączące własności półprzewodników i magnetyków, 
półprzewodniki ferromagnetyczne. Szczególnie inte-
resująca wydaje się grupa materiałów otrzymanych 
przez wprowadzenie jonów magnetycznych (manga-
nu) do klasycznych półprzewodników (takich jak 
GaAs, InAs i CdTe). Okazuje się, że ze względu na 
niestandardowe własności tych związków, w tym 
współistnienie nieporządku i silnych korelacji, ich 
badania były źródłem wielu kontrowersji (zob. np. 
T. Dietl, „Nature Mat.” 9, 2010, 965), których roz-
wiązanie wymagało zastosowania nowych metod 
teoretycznych oraz doświadczalnych, wykorzystują-
cych promieniowanie synchrotronowe i zaawanso-

wane metody nanoanalizy strukturalnej i chemicznej 
(zob. np. A. Bonanni and T. Dietl, „Chem. Soc. Rev.” 
39, 2010, 528).
 Z punktu widzenia zastosowań szczególne zna-
czenie miało wykrycie możliwości sterowania nama-
gnesowaniem przy wykorzystaniu pola elektryczne-
go. Należy oczekiwać, że zastosowanie tej metody 
pozwoli na eliminację części mechanicznych w trwa-
łych pamięciach magnetycznych, a także znacznie 
zmniejszy energię potrzebną do zapisu informacji. 
Przy współpracy Uniwersytetu Tohoku z Instytutem 
Fizyki PAN zjawisko to wykryto w strukturach tran-
zystora polowego MIS (metal-izolator-półprzewod-
nik), w których zwiększanie koncentracji dziur 
napięciem bramki zmieniało odwracalnie i izoter-
micznie fazę pramagnetyczną na ferromagnetyczną 
w (In,Mn)As (zob. rys. 1). 

Rys. 1. Kontrolowanie fazy magnetycznej napięciem bramki w strukturach metal-izolator-półprzewodnik magnetyczny (In,Mn)As. 
Górny panel przedstawia schematycznie zależność koncentracji dziur i uporządkowania zlokalizowanych momentów magnetycznych 
Mn od napięcia bramki. Dolny panel przedstawia wpływ napięcia bramki na pętle histerezy namagnesowania w temperaturze 22,5 K 
wyznaczone na drodze pomiarów anomalnego zjawiska Halla. Wyniki dowodzą istnienia przemiany fazowej paramagnetyk-ferroma-
gnetyk wywołanej napięciem bramki (wg H. Ohno, D. Chiba, F. Matsukura, T. Omiya, E. Abe, T. Dietl, Y. Ohno, K. Ohtani, Electric-field 
control of ferromagnetism, „Nature” 408, 2000, 944)
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 Wspólne prace prowadzone w Uniwersytecie 
Fouriera w Grenoble, Instytucie Fizyki PAN i na 
Uniwersytecie Warszawskim doprowadziły do wy-
krycia podobnego efektu w diodach p-i-n zbudowa-
nych z modulacyjnie domieszkowanego (Cd,Mn)Te. 
Równocześnie rozwinięto w Instytucie Fizyki PAN 
teorię tych materiałów, która m.in. przewidywała, że 
napięciem bramki można zmienić kierunek wektora 
namagnesowania. Przy współpracy Uniwersytetu 
Tohoku z Instytutem Fizyki PAN zjawisko to wykry-
to w strukturach MIS z (Ga,Mn)As, najpierw na 
drodze pomiarów anizotropowej magnetooporności, 
a potem bezpośrednimi pomiarami namagnesowania 
w funcji napięcia bramki (zob. rys. 2). Przeniesienie 

Instytut Fizyki PAN 
Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych, 
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
e-mail: dietl@ifpan.edu.pl

Instytut Fizyki Teoretycznej 
Wydział Fizyki UW 

Autor: Tomasz Dietl

tych odkryć na przypadek metali ferromagnetycz-
nych pozwala na przełączanie kierunku namagneso-
wania w temperaturze pokojowej (Y. Shiota et al., 
„Nature Mater.” 11, 2012, 39).
 Osiągnięcie to zostało udokumentowane w serii 
siedmiu prac, w tym: D. Chiba, M. Sawicki, 
Y. Nishitani, Y. Nakatani, F. Matsukura and 
H. Ohno, Magnetization vector manipulation by 

electric fields, „Nature” 455 (2008) 515 oraz 
M. Sawicki, D. Chiba, A. Korbecka, Yu Nishitani, 
J. A. Majewski, F. Matsukura, T. Dietl and H. Ohno, 
Experimental probing of the interplay between 

ferromagnetism and localization in (Ga, Mn)As, 
„Nature Phys.” 6, 22 (2010).

Rys. 2. Kontrolowanie kierunku namagnesowania napięciem bramki w strukturach metal-izolator-półprzewodnik magnetyczny 
(Ga,Mn)As. Bezpośredni pomiar namagnesowania wykazuje, że oś łatwa skierowana jest w kierunku [-110]. Przyłożenie napięcia bramki 
zmniejsza koncentrację dziur co obniża temperaturę Curie oraz prowadzi do obrotu wektora namagnesowania w niskich temperaturach 
z kierunku [-110] do [110] (wg M. Sawicki, D. Chiba, A. Korbecka, Yu Nishitani, J. A. Majewski, F. Matsukura, T. Dietl and H. Ohno, 
Experimental probing of the interplay between ferromagnetism and localization in (Ga, Mn)As, „Nature Phys.” 6, 22, 2010)
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Badanie fundamentalnych własności cząstek pięknych i powabnych 
w eksperymentach Belle i LHCb

 Model standardowy oddziaływań fundamental-
nych (MS), pomimo doskonałej zgodności z danymi,  
jest powszechnie uważany za efektywne przybliżenie 
bardziej fundamentalnej teorii i poszukiwanie efek-
tów wykraczających poza MS stanowi najważniejsze 
wyzwanie współczesnej fizyki cząstek. W MS pod-
stawowymi składnikami materii są kwarki i leptony, 
zgrupowane w trzech rodzinach (generacjach). 
Każdy z nich ma swój bliźniaczy odpowiednik, 
antycząstkę różniącą się od partnera znakiem addy-
tywnych liczb kwantowych, takich jak ładunek elek-
tryczny. Trwała materia zbudowana jest z cząstek 
pierwszej generacji. Powielanie rodzin oraz zniknię-
cie antymaterii w rozwoju Wszechświata należą do 
najbardziej intrygujących pytań, na które MS nie 
daje odpowiedzi, a których wyjaśnienia poszukuje 
się badając procesy z udziałem cząstek  spoza pierw-
szej rodziny, zwłaszcza kwarków powabnych (c) 
i pięknych (b) należących odpowiednio do drugiej 
i trzeciej generacji.
 Instytut Fizyki Jądrowej PAN ma w tych bada-
niach znaczący udział.  W minionej dekadzie  zespół 
z IFJ PAN uczestniczył w jednym z najważniejszych 
przedsięwzięć w tej dziedzinie, eksperymencie 
Belle przy akceleratorze KEKB w instytucie KEK 
w Japonii.  KEKB, zderzacz wiązek elektron-pozyton 
(e+e) nazywany fabryką – B, dostarczył rekordo-
wej próbki ponad 700 milionów par „pięknych” 
mezonów B i ich antycząstek , w których skład 
wchodzą kwarki (b);  stanowił także obfite źródło 
cząstek z kwarkami powabnymi.  W oparciu o zebra-
ny materiał dokonano wielu odkryć w dziedzinie 
rzadkich rozpadów mezonów pięknych i powabnych 
oraz ich spektroskopii, które dostarczają istotnych 
informacji na temat możliwych rozszerzeń MS, 
a także rzucają nowe światło na silne oddziaływania 
wiążące kwarki w hadrony. Do najważniejszych osią-
gnięć Belle należą obserwacje znacznego naruszania 
symetrii  pomiędzy materią i antymaterią (tzw. syme-
trii CP) w rozpadach (rys. 1). 

 Pomiary te wykazały słuszność teorii M. Kobay-
ashiego i T. Maskawy, wiążącej zjawisko łamania CP 
z występowaniem trzech rodzin kwarków, przyczy-
niając się do uhonorowania obu uczonych Nagrodą 
Nobla w 2008  roku.  Kluczową częścią spektrome-
tru w tych pomiarach był krzemowy detektor wierz-
chołka, zbudowany przy znacznym udziale zespołu 
z IFJ PAN.     
 Wyniki Belle, opublikowane w ponad czterystu 
artykułach m.in. w „Nature” i „Physical Review Let-
ters”, były cytowane przeszło 17000 razy. Wśród 
tych prac są także wykonane całkowicie w Krakowie, 
m.in.  pierwsze pomiary polaryzacji w rzadkich roz-
padach B, obserwacja rozpadu B na lepton τ z trzeciej 
rodziny czy odkrycie nowego stanu DsJ(2700), zbu-
dowanego z kwarków drugiej generacji. Ekspery-
ment Belle zakończył zbieranie danych w 2010 roku, 
zamykając tym samym okres nazywany w fizyce czą-
stek „erą fabryk B”. 
 W 2009 roku rozpoczęto zbieranie danych 
w eksperymencie LHCb przeprowadzanym na akce-
leratorze LHC w ośrodku CERN koło Genewy. 

Rys. 1. Różnice pomiędzy rozpadami 0 i B0, zmierzone w Belle
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Od 1999 roku grupa badawcza z IFJ PAN wniosła 
istotny wkład w fazę projektowania i konstrukcji 
detektora, a obecnie uczestniczy w analizie danych. 
Znakomita praca detektora oraz obfita produkcja 
kwarków c i b w oddziaływaniach proton-proton 
umożliwiły przeprowadzenie wielu cennych pomia-
rów o najwyższej precyzji, już po kilku pierwszych 
miesiącach pracy akceleratora. Ponad 10 miliardów 
przypadków zebranych w roku 2011 pozwoliło na 
pomiar łamania symetrii CP dla mezonów Bs, zbudo-
wanych z kwarków, które nie występują w otaczają-

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 
im. H. Niewodniczańskiego 
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

Autorzy: Zespół eksperymentu Belle IFJ PAN
Zespół eksperymentu LHCb IFJ PAN

cej nas materii. Trwają poszukiwania zjawisk spoza 
MS, które mogą ujawnić się m.in. w postaci odchy-
leń od częstości rozpadów dla niezmiernie rzadkich 
procesów, np. Bs μ+μ– (lepton μ– jest odpowiedni-
kiem e– w drugiej generacji). Do kwietnia 2012 roku 
pojawiło się 40 publikacji z wynikami LHCb, 
w większości zawierających pierwsze obserwacje lub 
najlepsze pomiary światowe. Obecnie kilkadziesiąt 
nowych analiz jest w trakcie przygotowywania do 
druku, w tym kilka ze znacznym wkładem zespołu 
z IFJ PAN.
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Ograniczenia nanoprzestrzenne w kanałach mezoporowatego nośnika 
jako czynnik warunkujący aktywność katalityczną organometalicznego 
centrum aktywnego

 W pracy badano właściwości katalityczne katio-
nowego kompleksu rutenu (II) z hemilabilną fosfiną. 
Kompleksy takie, stosowane w formie nienaniesio-
nej jako katalizatory w fazie ciekłej w układzie 
homogenicznym, wykazują aktywność w reakcjach 
selektywnego uwodornienia wiązań potrójnych do 
podwójnych. W celu ułatwienia oddzielenia katali-
zatora od produktów reakcji stosuje się nanoszenie 
fazy aktywnej na stały nośnik. Porowate nośniki 
o średnicach kanałów przypadających na zakres me-
zoporów (2-50 nm) są szczególnie użyteczne jako 
podłoże do osadzania dużych, wieloatomowych 
centrów aktywnych katalitycznie. W niniejszej pracy 
kompleks rutenowy, o średnicy około 1,1 nm, 
naniesiono na mezoporowate aluminowane krze-
mionki o porach w zakresie 2-4 nm. Wykazano po 
raz pierwszy, że osadzenie aktywnego katalitycznie 
kompleksu na powierzchni wolnej od ograniczeń 
sterycznych niweczy jego właściwości katalityczne, 
natomiast wprowadzenie centrum aktywnego do 

wnętrza kanałów mezoporowatego nośnika, w któ-
rych doświadcza on przestrzennych ograniczeń ze 
strony ścian nanoporów, jest warunkiem wysokiej 
aktywności naniesionego układu katalitycznego. 
Zjawisko to zostało wyjaśnione dzięki połączeniu 
wszechstronnych badań fizykochemicznych (analiza 
chemiczna, dyfrakcja rentgenowska, analiza BET, 
spektroskopia UV-vis, FTIR, XPS, MAS NMR) 
z obliczeniami teoretycznymi metodą DFT. Wykaza-
no, że na powierzchni nośnika wolnej od przestrzen-
nych ograniczeń kompleks adsorbuje się preferen-
cyjnie w sposób dezaktywujący hemilabilny ligand 
odpowiedzialny za funkcję katalityczną, natomiast 
adsorpcja w ograniczonej nanoprzestrzeni mezopo-
rów wymusza taką orientację kompleksu, w której 
jego właściwości katalityczne zostają zachowane. 
Wykazano, że metoda 31P MAS NMR jest dogod-
nym narzędziem diagnostycznym, pozwalającym na 
przewidywanie, czy badany kompleks po osadzeniu 
na nośniku będzie wykazywał aktywność katalityczną.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
im. J. Habera PAN
ul. Niezapominajek 8 
30-239 Kraków 

Instytut Fizyki Jądrowej 
im. H. Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków

Autorzy: Dorota Duraczyńska, Ewa M. Serwicka, Alicja 
Drelinkiewicz, Dorota Rutkowska-Żbik, Małgorzata Witko, 
Rrobert Socha, Małgorzata Zimowska, Zbigniew Olejniczak
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Deterministyczna i stochastyczna dynamika, fraktale, turbulencje
(Realizacja programu Marie Curie Transfer Wiedzy, 6 PR UE ToK, 2005-2009)

 Program składał się z czterech wzajemnie powią-
zanych tematów: Układy dynamiczne; Równania 
różniczkowe i turbulencje; Procesy stochastyczne; 
Przestrzenie funkcyjne. Program był realizowany 
przez Instytut Matematyczny PAN we współpracy z: 
Uniwersytetem Warwick, Universite Paris 6, Scuola 
Normale Sup. di Pisa, INRIA Rocquencourt, CA 
Univ. zu Kiel. 
 Układy dynamiczne. Oszacowano wymiary frak-
talne zbiorów granicznych iteracji odwzorowań 
holomorficznych (wymiernych, meromorficznych) 
metodami formalizmu termodynamicznego. Udo-
wodniono własności statystyczne miar konforem-
nych i niezmienniczych. Badane były również deter-

ministyczne i probabilistyczne iterowane układy 
funkcyjne i ich fraktalne zbiory graniczne (Janina 
Kotus, Anna Zdunik, Michał Rams, Katrin Gelfert, 
Juan Rivera Letelier, Károly Simon i inni). Powstała 
monografia: Feliks Przytycki, Mariusz Urbański 
Conformal Fractals, Ergodic Theory Methods, Cam-
bridge UP. Dużym osiągnieciem było zbadanie przez 
Michała Ramsa i Jacques’a Lévy-Vehela wielofraktal-
nego zachowania się modelu ruchu w internecie. 
W dynamice populacyjnej przedstawiono modele 
produkcji komórek krwi, wykazując powstawanie 
chaosu, modele ewolucji genomu oraz modele agre-
gacji zwierząt (Ryszard Rudnicki). 

Rys. 1. Kwadrat jednostkowy jest podzielony na 16 równych kwadratów i część z nich jest usunięta z prawdopodobieństwem p, 0<p<1. 
W każdym pozostałym kwadracie podzielonym znowu na 16 kwadratów część z nich jest usunięta, losowo niezależnie z prawdopodobień-
stwem p. I tak dalej. Czarny zbiór jest losowym fraktalem będącym zbiorem granicznym tego procesu percolacji (przykład obiektów 
badanych w temacie „Układy dynamiczne”). Rysunek wykonany przez Károly Simona
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 Równania różniczkowe i turbulencje. Znaczna 
część pracy dotyczyła równań Naviera-Stokesa: 
w pewnych obszarach z symetriami zbadano istnie-
nie i regularność rozwiązań, istnienie determini-
stycznych i losowych atraktorów (Wojciech Zającz-
kowski, Joanna Rencławowicz, Piotr Mucha, 
Konstantin Pileckas, Gregory A. Seregin, Teresa 
Regińska i inni). 
 Procesy stochastyczne. Osiągnięciem jest cykl 
prac (Jerzy Zabczyk, Szymon Peszat, Zbigniew Brzeź-
niak, Tomasz Komorowski i inni) dotyczących anali-
tycznych i probabilistycznych własności rozwiązań 
stochastycznych równań różniczkowych zaburzonych 
nieciągłym szumem (tzw. procesy Levy’ego). Otrzy-
mano w nich warunki na zachodzenie silnej własności 
Fellera, istnienie miar stacjonarnych, przestrzenną 
regularność i całkowalność trajektorii. Uzyskano tak-
że ważne dla zastosowań warunki braku eksplozji 
w podstawowych modelach rynku obligacji opisywa-
nych takimi równaniami. W zakresie struktur sym-
plektycznych otrzymano kompletną geometryczną 
charakteryzację symplektomorfizmów działających 
na izotropowych lub symplektycznych podrozmaito-
ściach (Stanisław Janeczko, Wojciech Domitrz).

 Przestrzenie funkcyjne. Badano zbieżność w ba-
zach falkowych, nierówności typu Hardy’ego na 
wagowych przestrzeniach Orlicza, rozwinięto meto-
dy badania własności aproksymacji dla funkcji anali-
tycznych na dysku oraz podano oszacowanie mocy 
bezwarunkowej bazy w przestrzeniach Hp. Godne 
uwagi są prace Przemysława Wojtaszczyka, m.in. 
Stability of l1 minimization in compressed sensing, 
w których opisano numerycznie wykonalny dekoder 
z niedokładnych danych pomiarowych. Inne rezulta-
ty dotyczą teorii aproksymacji i geometrii przestrzeni 
Banacha, przestrzeni Sobolewa, falek. Autorzy: 
Agnieszka Kałamajska, Anna Kamont, Smbat 
Gogyan, Tomasz Szankowski, Aleksander Pełczyński 
i inni. 
 Wyniki badań prowadzonych w tym programie 
zostały opisane w 138 pracach, z których większość 
jest opublikowana w prestiżowych międzynarodo-
wych pismach, między innymi w: „Communications 
in Math. Physics”, „Mathematische Annalen”, 
„Found. Comput. Math.”, „J. Reine Angew. Math.”, 
„Ann. Prob.” 

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8 
00-956 Warszawa
e-mail: im@impan.pl

Koordynator programu: Feliks Przytycki
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Bilans węgla w Bałtyku

 Pochłanianie dwutlenku węgla przez wodę mor-
ską w sposób istotny ogranicza szybkość przyrostu 
stężenia tego gazu cieplarnianego w powietrzu at-
mosferycznym. Nie udało się, jak dotąd, oszacować 
udziału mórz śródkontynentalnych w sekwestracji 
dwutlenku węgla. Głównym celem badań w zakresie 
obiegu węgla w Morzu Bałtyckim było przedstawie-

Schemat ilościowego obiegu węgla w Morzu Bałtyckim. Kolorem zielonym zaznaczono dopływy węgla do Bałtyku, kolorem niebieskim 
odpływy. Grubość strzałek jest wprost proporcjonalna do ładunku węgla, o którego wielkości informują liczby przypisane do strzałek. 
Ładunki węgla wyrażone są w [Tg C rok-1]. Symbole: Fe – eksport do Morza Północnego, Fi – import z Morza Północnego, Fo – opady, 
Fa – wymiana netto CO2 przez powierzchnię woda morska/atmosfera, Ff – rybołówstwo, Fp – źródła punktowe, Fr – rzeki, Fm – strumień 
powrotny z osadów dennych, Fs – akumulacja w osadach.

nie ilościowego i jakościowego opisu bilansu węgla 
dla Bałtyku. Aby osiągnąć ten cel, określono ilościo-
wo roczne strumienie węgla dopływającego i ubywa-
jącego z akwenu. Uzyskany w ten sposób budżet 
posłużył do wyznaczenia kierunku i siły wymiany 
CO2 pomiędzy wodą morską i atmosferą w całym 
Morzu Bałtyckim.

 Wymagało to zrealizowania wielu cząstkowych 
zadań badawczych, te zaś – wdrożenia i wykonania 
badań doświadczalnych i modelowych z zakresu 
chemii środowiska i oceanologii. W ramach prze-
prowadzonych badań: • zidentyfikowano najważ-
niejsze źródła i ubytki węgla w Morzu Bałtyckim; 
• wyznaczono ilościowo wymianę węgla pomiędzy 
Bałtykiem i Morzem Północnym, z uwzględnieniem 
zmienności krótkookresowej; • określono dopływ 
węgla z wodami rzek do Morza Bałtyckiego; • osza-
cowano depozycję węgla do osadów dennych Morza 
Bałtyckiego; • wyznaczono wielkości strumienia 
powrotnego węgla z osadów dennych Morza Bałtyc-
kiego do toni wodnej. Uzyskane wyniki opublikowa-
no w następujących pracach: Kuliński K., She J., 
Pempkowiak J. (2011), Short and medium term 

dynamics of the carbon exchange between the Baltic 
Sea and the North Sea. „Continental Shelf Rese-
arch”, 31,  1611-1619; Kuliński K., Pempkowiak J. 
(2011), The carbon budget of the Baltic Sea. 
„Biogeosciences”, 8, 3219–3230; Kuliński K., Pemp-
kowiak J. (2012), Carbon cycling in the Baltic Sea, 
Springer, Heidelberg.

Instytut Oceanologii PAN 
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot 
e-mail: office@iopan.gda.pl

Autorzy: Karol Kuliński, Janusz Pempkowiak
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Modelowanie jakości powietrza atmosferycznego

 Zintegrowane systemy oceny jakości powietrza 
atmosferycznego są podstawowym narzędziem 
wspomagania decyzji środowiskowych. Modele 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń podają wyniki 
w postaci rozkładów stężeń, służących do dalszej 
oceny zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdro-
wia ludzkiego.
 Prowadzone przez zespół prace dotyczą trzech 
powiązanych ze sobą obszarów: modelowania wej-
ściowych danych emisyjnych, analizy niepewności 
w wyznaczanych prognozach stężeń zanieczyszczeń 
oraz oceny efektów zdrowotnych, w szczególności 
dla aglomeracji warszawskiej.

 Do symulacji procesów transportu zanieczysz-
czeń powietrza wykorzystano regionalny model 
CALPUFF. Wyznaczono średnioroczne wartości stę-
żeń dla 16 rodzajów zanieczyszczeń, m.in. pyłów 
PM10, PM2.5, NOx, SO2, metali ciężkich. Wartości 
stężeń są szacowane dla każdego z zanieczyszczeń, 
z rozróżnieniem kategorii źródeł emisji.
 Duża złożoność systemu przyczynia się do 
niepewności generowanych prognoz stężeń. Źródła 
niepewności leżą przede wszystkim w danych 
emisyjnych i meteorologicznych. Do oceny niepew-
ności prognoz zastosowano metodę Monte Carlo. 
Dla każdego źródła oraz rodzaju zanieczyszczenia 

Rys. Stężenie NOx (μg/m3) w Warszawie na tle sieci komunikacji miejskiej
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wygenerowano losowo 2000 zestawów wartości 
emisji według założonych rozkładów niepewności 
i wyznaczono rozkłady gęstości stężeń zanieczysz-
czeń. Niepewność prognoz jest stosunkowo niewiel-
ka dla stężeń SO2, które na obszarze całego miasta są 
niskie, a ich głównym źródłem są elektrociepłownie 
o wysokich kominach. Dla zanieczyszczeń PM i NOx, 
generowanych głównie przez transport samochodo-
wy, niepewność prognoz jest znaczna. 
 Dokładność prognoz stężeń jest też uzależniona 
od przyjętego w modelu kroku dyskretyzacji prze-
strzennej, ograniczonej dostępnością danych emisyj-
nych. W celu uzyskania danych w gęstszej siatce 
użyto oryginalnej statystycznej procedury dezagre-
gacji. Wykorzystując przestrzenną strukturę warun-
kowo autoregresyjną, wyznaczono oceny wartości 
w gęstszej siatce oraz oszacowania ich błędów. 
 Na zdrowie mieszkańców wpływają takie czyn-
niki negatywne jak zanieczyszczenie powietrza oraz 
hałas. W centralnych dzielnicach Warszawy osiągają 

Instytut Badań Systemowych PAN
ul. Newelska 6 
01-447 Warszawa
e-mail: ibs@ibspan.waw.pl

Autorzy: Piotr Holnicki, Joanna Horabik, 
Zbigniew Nahorski, Marko Tainio

one szczególnie wysokie wartości, przekraczające 
poziomy krytyczne. Modele pozwalają wyznaczyć 
narażenie mieszkańców, na podstawie czego można 
obliczyć takie wskaźniki, jak przedwczesne zgony, 
zmniejszenie oczekiwanej długości życia, czy ocenę 
lat życia skorygowanych niesprawnością (DALY). 
Wskaźniki te można poprawić, jeżdżąc na rowerze 
lub pieszo pokonując trasy. Zastosowanie modeli 
pozwala na kompleksową ocenę efektów zdrowot-
nych związanych z funkcjonowaniem systemu trans-
portu miejskiego. 
 Rezultaty prac zostały opublikowane w szeregu 
artykułów w renomowanych czasopismach (m.in. 
„British Medical Journal”, „Climatic Change”) oraz 
w wydawnictwach książkowych (m.in. Nejadkoorki 
(eds.) Advanced Air Pollution. InTech). Wyniki 
obliczeń zostały również umieszczone w dedyko-
wanej bazie danych, zintegrowanej z interfejsem 
graficznym.
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System pomiarowy do oceny utlenowania i ukrwienia mózgu 
z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni

 Stosowane w diagnostyce medycznej metody 
obrazowania, takie jak: technika rezonansu magne-
tycznego (MRI), rentgenowska tomografia kompu-
terowa (CT), metoda ultrasonografii przezczaszko-
wej (USG) oraz pomiary radioizotopowe (SPECT, 
PET) pozwalają na ocenę ukrwienia i utlenowania 
mózgu. Wymagają one jednak zastosowania środka 
kontrastującego (SPECT, CT) bądź pozwalają jedy-
nie na ocenę przepływu krwi w obrębie dużych na-
czyń wewnątrzmózgowych (USG). Pomiary z zasto-
sowaniem metod, jak MRI, CT czy SPECT, są 
wykonywane z zastosowaniem urządzeń stacjonar-
nych, co wymaga transportu chorego do ośrodka 
diagnostycznego i powoduje, że niemożliwe jest 
przyłóżkowe monitorowanie ukrwienia i utlenowa-
nia tkanki mózgowej chorego.
 Metodami komplementarnymi do wspomnia-
nych powyżej metod diagnostycznych są rozwijające 
się dynamicznie techniki optoelektroniczne: spek-
troskopia w bliskiej podczerwieni, dyfuzyjna tomo-
grafia optyczna oraz czasowo-rozdzielcza reflekto-
metria. Zastosowanie tych nowoczesnych technik 
optoelektronicznych pozwala na pomiar parame-
trów hemodynamicznych kory mózgowej u osób 
dorosłych. W szczególności, metoda bezpośredniego 
pomiaru czasu przelotu fotonów przez tkankę 
pozwala na ocenę utlenowania tkanek mózgowych 
z kompensacją niepożądanego wpływu na wynik 
pomiaru zmian oksygenacji okrywających tkanek 
zewnątrzmózgowych.
 W Zakładzie Obrazowania i Pomiarów Bio-
fizycznych Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. Maciej Nałęcza PAN opracowano 
wielokanałowy, optyczny system do obrazowania 
zmian utlenowania i ukrwienia kory mózgowej 
metodą czasowo-rozdzielczej spektroskopii w bli-
skiej podczerwieni (rys. 1). 
 System został wyposażony w impulsowe diody 
laserowe, szybkie fotodetektory oraz elektronikę do 
skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fo-

tonów. Układ umożliwia pomiar parametrów hemo-
dynamicznych tkanki kory mózgowej w 8 punktach 
na powierzchni głowy jednocześnie, przy równocze-
snej akwizycji sygnałów reflektancji dyfuzyjnej oraz 
fluorescencji barwnika krążącego w badanych tkan-
kach. Połączenie pomiaru tych dwóch parametrów 
pozwala na uzyskanie obrazów utlenowania kory 
mózgowej lub obserwację efektu napływu i klirensu 
środka kontrastującego do tkanki mózgowej. Opra-
cowanym urządzeniem dokonano szeregu pomiarów 
technicznych oraz laboratoryjnych na fantomach 

Rys. 1. Opracowany w IBIB PAN system pomiarowy umożliwiają-
cy obrazowanie zmian utlenowania i ukrwienia kory mózgowej 
metodą czasowo-rozdzielczej spektroskopii w bliskiej podczer-
wieni
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Rys. 2. Zmiany współczynnika absorpcji wywołane napływem 
środka kontrastującego do kory mózgowej oraz tkanek zewnątrz- 
mózgowych (a) oraz zmiany stężeń hemoglobiny utlenowanej 
i zredukowanej podczas wzrokowej stymulacji funkcjonalnej 
zobrazowane na powierzchni kory mózgowej (b) 

imitujących tkanki. Dokonano obrazowania zmian 
stężenia hemoglobiny utlenowanej i zredukowanej 
podczas stymulacji funkcjonalnej kory mózgowej 
u zdrowych ochotników. Wykonano również szereg 
pomiarów w warunkach klinicznych u pacjentów 
z zaburzeniami ukrwienia mózgu, którym podawany 
był dożylnie optyczny środek kontrastujący. System 
został także wykorzystany w warunkach sali opera-
cyjnej u chorych poddawanych zabiegowi endarte-
rektomii tętnic szyjnych.

 Wyniki badań teoretycznych dotyczących meto-
dyki pomiaru, a także opis opracowanego i zbudo-
wanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej PAN układu pomiarowego oraz jego 
zastosowania w warunkach klinicznych zostały 
udokumentowane w 13 publikacjach, które ukazały 
się w prestiżowych czasopismach naukowych, takich 
jak: „Journal of Biomedical Optics”, „Optics Express”, 
„Optoelectronics Review”, „Computer Methods 
and Program for Biomedicine, Biocybernetics and 
Biomedical Engineering”.
 Badania dotyczące opracowania metodyki po-
miarów i konstrukcji przyrządu prowadzone były 
w ramach prac statutowych IBIB PAN i 3 grantów 
krajowych MNiSzW oraz grantu nEUROPt finanso-
wanego przez Komisję Europejską w ramach 7. 
Programu Ramowego. 
 Opracowany system pomiarowy i kilka jego wer-
sji zmodyfikowanych są i będą stosowane w bada-
niach klinicznych prowadzonych we współpracy 
z ośrodkami naukowymi jak: Klinika Chirurgii Na-
czyniowej i Angiologii CMKP w Warszawie, Klinika 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Oddział Intensywnej 
Opieki Medycznej Szpitala Praskiego w Warszawie, 
Zakład Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 
im. M. Nałęcza PAN
ul. Trojdena 4
02-109 Warszawa
e-mail: ibib@ibib.waw.pl

Autorzy: Adam Liebert, Michał Kacprzak, 
Norbert Żołek, Piotr Sawosz, Daniel Milej
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Energetyczna utylizacja metanu z kopalnianego powietrza wentylacyjnego 
w reaktorach rewersyjnych

 Poważnym problemem gospodarczym i ekolo-
gicznym jest emisja metanu związana z wentylacją 
kopalń węgla kamiennego. Pojedynczy szyb wentyla-
cyjny może mieć wydajność przekraczającą milion 
metrów sześciennych na godzinę. Mimo niskich stę-
żeń metanu w powietrzu wentylacyjnym (zwykle 
nieprzekraczających 0,5% obj.) ilości tego gazu 
uchodzące do atmosfery są olbrzymie. Tracimy rów-
nież cenne paliwo, które można by wykorzystać do 
wytwarzania użytecznych form energii.
 Prezentowana koncepcja ukierunkowana jest na 
oba te problemy, a więc na ograniczenie emisji 
metanu z jednoczesną produkcją energii. Istotą roz-
wiązania jest niekatalityczny reaktor rewersyjny, 
wypełniony wkładem ceramicznym o odpowiedniej 
geometrii. Po zainicjowaniu spalania metanu proces 
przebiega już samoistnie, podtrzymywany ciepłem 
reakcji utleniania na wypełnieniu. Analiza teoretycz-
na i obszerne badania laboratoryjne doprowadziły 
do określenia zbioru optymalnych parametrów 
ruchowych, umożliwiających efektywny odzysk 
ciepła procesu.
 Proponowane rozwiązanie ma szereg istotnych 
zalet: jest stosunkowo tanie (nie wiąże się bowiem 
z koniecznością stosowania drogich katalizatorów), 
może funkcjonować przy silnie zmiennych stężeniach 
metanu (co ma często miejsce w warunkach rzeczy-
wistych), a przy tym wyróżnia je relatywna prostota 
konstrukcji.
 Opracowane urządzenie, zaprezentowane na 
specjalnym seminarium pod patronatem Parlamentu 
Europejskiego, wzbudziło duże zainteresowanie 
przemysłu wydobywczego. Zainteresowanie to za-
owocowało formalnym porozumieniem o współpra-
cy między Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN 
a Kompanią Węglową SA oraz zawiązaniem konsor-
cjum naukowo-przemysłowego ukierunkowanego 
na wdrożenie urządzenia i prowadzenie prac rozwo-
jowych. Złożono także wniosek o objęcie pro-
ponowanej metody i urządzenia stosowną ochroną 

patentową. Wyniki prac badawczych dotyczących 
opracowanego rozwiązania opublikowano w serii 
artykułów  w  prestiżowych  czasopismach specjali-
stycznych (między innymi w „Chemical Engineering 
Science” oraz „Chemical Engineering Journal”).

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
ul. Bałtycka 5 
44-100 Gliwice
e-mail: secret@iich.gliwice.pl 

Autorzy: Krzysztof Gosiewski,  Manfred Jaschik, 
Anna Pawlaczyk, Krzysztof Warmuziński

Fot. Badawczo-demonstracyjny reaktor rewersyjny do niekatali-
tycznego utleniania metanu w powietrzu wentylacyjnym oraz 
obraz układu kontrolno-pomiarowego reaktora wraz z elementem 
wypełnienia ceramicznego
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Domowa mikrosiłownia kogeneracyjna 

 Opracowywana w Instytucie Maszyn Przepływo-
wych PAN w Gdańsku mikrosiłownia kogeneracyjna 
małej mocy jest urządzeniem służącym do jednocze-
snego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
w małej skali na potrzeby indywidualnych odbior-
ców. Mikrosiłownia umożliwi wytwarzanie użytecz-
nych form energii przy wykorzystaniu biomasy lub 
biogazu, pochodzących z lokalnych, odnawialnych 
zasobów. Proponowane urządzenie, w którym 
wytwarzanie ciepła odbywa się w skojarzeniu z pro-
dukcją energii elektrycznej, z powodzeniem może 
w przyszłości zastąpić tradycyjne piece grzewcze.

 Układ termodynamiczny mikrosiłowni kogene-
racyjnej opiera się na obiegu Rankine’a (ORC) 
z wykorzystaniem czynnika niskowrzącego. Podsta-
wowymi podzespołami mikrosiłowni są: kocioł 
wielopaliwowy, wymienniki ciepła (parownik, skra-
placz, regenerator), mikroturbina oraz pompa obie-
gowa. Ze względu na nietypowe warunki pracy tych 
podzespołów konieczne było opracowanie nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych dedykowanych do za-
stosowania w mikrosiłowni. Najbardziej złożonym 
podzespołem mikrosiłowni jest mikroturbina paro-
wa, której wirnik jest sprzężony z generatorem prą-

Fot. 1. Stanowiska do badania podzespołów mikrosiłowni 
w laboratorium IMP PAN

du. W ramach zrealizowanych badań powstały dwa 
nowe prototypy takich maszyn przepływowych. Przy 
mocy cieplnej ok. 20 kW, opracowane urządzenie 
pozwoli na wytwarzanie ok. 2,5 kW mocy elektrycz-
nej, którą będzie można wykorzystać do zasilania 
oświetlenia lub innych urządzeń elektrycznych. 

Fot. 2. Prototypowe rozwiązania konstrukcyjne mikroturbin 
a) mikroturbina promieniowa 
b) mikroturbina osiowa) 

a)

b)
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      Mikrosiłownia będzie przeznaczona do zastoso-
wania w domach jednorodzinnych, małych gospo-
darstwach rolnych, domach wczasowych itp. Podsta-
wową zaletą opracowywanej mikrosiłowni, w po-
równaniu z konwencjonalnymi elektrowniami, jest 
istotna poprawa wykorzystania energii paliwa przy 
skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycz-
nej. Urządzenia tego typu zwiększają również udział 
odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-
energetycznym. Dodatkowe korzyści wynikające 
z zastosowania proponowanej mikrosiłowni to 
zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego i energe-
tycznego poprzez decentralizację wytwarzania ener-

 Rysunek koncepcyjny ostatecznego rozwiązania konstrukcyjnego mikrosiłowni

gii, zróżnicowanie źródeł energii oraz wykorzystanie 
lokalnych zasobów energetycznych.
 Badania nad domową mikrosiłownią kogenera-
cyjną są prowadzone w ramach projektu badawczego 
„Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przy-
kład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych 
i odnawialnych źródłach energii”. Wyniki badań 
zostały przedstawione na kilkunastu konferencjach 
naukowych w kraju i za granicą oraz opublikowane 
w renomowanych czasopismach naukowych, m.in. 
w „Archives of Thermodynamics” i „Applied Ther-
mal Engineering”. 

Instytut Maszyn Przepływowych 
im. R. Szewalskiego PAN
ul. Fiszera 14 
80-952 Gdańsk
e-mail: imp@imp.gda.pl

Autorzy: Jarosław Mikielewicz, Jan Kiciński, 
Eugeniusz Ihnatowicz, Grzegorz Żywica
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VentGraph – profesjonalny system programów komputerowych do symulacji 
przepływu powietrza, gazów pożarowych i metanu w wyrobiskach kopalni

 Program „VentGraph” jest efektem wieloletnich 
prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w In-
stytucie Mechaniki Górotworu PAN. Dzięki wyko-
rzystaniu nowoczesnych technik symulacyjnych, 
badań laboratoryjnych i in situ, a także częstej wy-
mianie doświadczeń z ekspertami i służbami wenty-
lacyjnymi kopalń, program ten przeistoczył się 
z narzędzia badawczego w produkt o szerokim za-
kresie zastosowań praktycznych. Obecnie program 
„VentGraph” służy nie tylko do badań i edukacji oraz 
do szkolenia służb ratowniczych, lecz również jest 
wykorzystywany w polskim i światowym górnictwie 
przez dyspozytorów i działy wentylacji kopalń do 
zwiększenia bezpieczeństwa pracy załóg górniczych. 
Dodatkowo może on być używany do analiz bezpie-

czeństwa dla innych obiektów, takich jak tunele lub 
nawet systemy wentylacji naturalnej w budynkach 
mieszkalnych. 
 Oprogramowanie „VentGraph” umożliwia cyfro-
we odwzorowanie wszystkich wyrobisk kopalni, 
dzięki czemu powstaje jej wirtualny model nume-
ryczny. Na tym modelu można symulować proces 
przewietrzania zarówno w warunkach normalnych, 
jak i w stanie awaryjnym. Oprogramowanie buduje 
olbrzymią bazę danych o kopalni, zawierającą infor-
macje o strukturze przestrzennej sieci wentylacyjnej 
kopalni i o parametrach charakteryzujących prze-
pływ mieszaniny gazów. Baza stanowi podstawę do 
obliczenia rozpływu powietrza i gazów, zarówno 
w stanie normalnym, jak i awaryjnym. 

Rys. Na rysunku pokazano graficzne odwzorowanie opracowanego modelu numerycznego obejmującego rozważaną strukturę połączeń 
wyrobisk i zrobów dla rejonu eksploatacji w ścianie. Rysunek za pomocą barwnej skali przedstawia wyniki komputerowej 
symulacji w postaci rozkładu stężenia metanu w zrobach ściany  oraz na drogach odprowadzających powietrze ze ściany; w prostokątach 
umieszczonych przy danym wyrobisku pokazano wartość stężenia metanu.
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 Symulacja numeryczna groźnych zjawisk, takich 
jak pożar podziemny lub nagły dopływ metanu 
w ilości tysięcy metrów sześciennych, a następnie 
jego migracja wzdłuż dróg wentylacyjnych kopalni, 
pozwala skontrolować jakość przewietrzania oraz, 
co istotniejsze, podjąć środki w celu minimalizacji 
zagrożenia, zanim zdarzy się wypadek czy katastrofa.
  System „VentGraph” znalazł zastosowanie w pol-
skich, a także w zagranicznych kopalniach, m.in 
w Australii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Repu-
blice Czeskiej i w Wietnamie.

Instytut Mechaniki Górotworu PAN
30-059 Kraków
ul. Reymonta 27
e-mail: biuro12@img-pan.krakow.pl

Autorzy: Wacław Dziurzyński, Jerzy Krawczyk, 
Teresa Pałka
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Specjalne systemy fotowoltaiczne do zastosowania w Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej

 Wykorzystanie techniki fotowoltaicznej w urzą-
dzeniach militarnych jest kolejnym krokiem w roz-
powszechnieniu odnawialnych źródeł energii, ale 
również przykładem wdrożenia nowoczesnych tech-
nologii w wojsku. Opracowane innowacyjne systemy 
zasilania bazujące na bateriach słonecznych produk-
cji krajowej (IMIM PAN) mogą z powodzeniem 
pracować w każdych warunkach, dzięki przystoso-
waniu ich konstrukcji do surowych wymogów mili-
tarnych. Ich wielką zaletą jest praktycznie ciągły 
dostęp do źródła energii (np. podczas misji zagra-
nicznych w krajach wysoko nasłonecznionych) oraz 
cicha praca, pożądana w trakcie wielu operacji mili-
tarnych. Są to pierwsze tego typu urządzenia prze-
znaczone dla Sił Zbrojnych RP. Ich wytrzymałość w 
trudnych warunkach środowiskowych oraz funkcjo-
nalność potwierdziły specjalne badania.
 Efektem wspólnych prac prowadzonych w ra-
mach projektu rozwojowego przez Instytut Metalur-
gii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie (IMIM 

PAN), Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej 
(WITI) we Wrocławiu oraz Wojskowe Zakłady Łącz-
ności nr 2 w Czernicy (ZŁ), są (patrz fotografie):
• System zasilania dla pojedynczego żołnierza prze-
znaczony do zasilania szeregu urządzeń małej mocy 
będących na wyposażeniu pojedynczego żołnierza. 
W szczególności przydatny jest on do zasilania 
lub doładowania urządzeń łączności, telekomunika-
cyjnych, rozpoznawczych i informatycznych (fot. 1, 
poz. 1); 
• Przenośny system zasilania dla wozów dowodzenia 
przeznaczony do awaryjnego doładowania akumula-
torów wozów dowodzenia lub zasilania sprzętu 
pokładowego (fot. 1, poz. 2); 
• System zasilania dla autonomicznej kamery obser-
wacyjnej dający możliwość zasilania urządzeń obser-
wacyjnych mogących pracować nieprzerwanie bez 
konieczności zasilania z zewnętrznej sieci bądź 
wymiany akumulatorów (fot. 1, poz. 3);  

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego PAN
ul. Reymonta 25 
30-059 Kraków
e-mail: office@imim-pan.krakow.pl

Autorzy: Paweł Zięba (IMIM PAN), Stanisław Maleczek 
(WITI), Mieczysław Wosiak (ZŁ)

• Przewoźna, polowa elektrownia słoneczna stano-
wiąca awaryjne źródło zasilania dla wojsk w trakcie 
działań militarnych. Pozwala na awaryjne zasilanie 
urządzeń małej i średniej mocy (do 3 kW) w miej-
scach o ubogiej infrastrukturze energetycznej lub jej 
całkowitym braku (fot. 2 i 3, poz. 4). 
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Narodowy Korpus Języka Polskiego

 Narodowy Korpus Języka Polskiego (NKJP) 
powstał w ramach interdyscyplinarnego projektu 
badawczo-rozwojowego, w którym uczestniczyły 
dwie jednostki naukowe PAN: Instytut Podstaw 
Informatyki (IPI PAN, koordynator) i Instytut Języka 
Polskiego (IJP PAN), a także Uniwersytet Łódzki 
i Wydawnictwo Naukowe PWN.
 Korpus to zbiór znakowanych lingwistycznie tek-
stów dobranych tak, aby jak najlepiej reprezentować 
dany język. Dzięki tej reprezentatywności, wnioski 
wyciągnięte na podstawie badania korpusu można 
uogólnić na cały język. Narodowy Korpus Języka 
Polskiego jest jednym z największych obecnie dostęp-
nych korpusów narodowych: całość korpusu liczy 
1,5 miliarda słów, a część zrównoważona, dobrze 
reprezentująca polszczyznę – 250 milionów słów.
 W IPI PAN został oznakowany przez lingwistów 
również zrównoważony podkorpus liczący 1 milion 

słów. W podkorpusie tym słowom zostały przypisane 
przez lingwistów informacje gramatyczne oraz – 
w ograniczonym zakresie – semantyczne. Zostały 
także zidentyfikowane różnorakie konstrukcje skła-
dniowe. Dzięki bardzo starannej procedurze i wyso-
kiej jakości znakowania lingwistycznego, korpus ten 
mógł posłużyć jako materiał treningowy dla algoryt-
mów maszynowego uczenia się, w wyniku czego 
powstał zbiór nowatorskich narzędzi do automa-
tycznego przetwarzania tekstów polskich na wielu 
poziomach lingwistycznych, w tym morfoskładnio-
wym, składniowym i – w pewnej mierze – seman-
tycznym. Narzędzia takie są niezbędne lub przydatne 
m.in. w takich zastosowaniach, jak tłumaczenie 
maszynowe, automatyczne streszczanie, ekstrakcja 
informacji czy przetwarzanie mowy. Narzędzia 
powstałe w NKJP, a także zbiór danych wykorzysta-
nych do ich stworzenia, dostępne są publicznie 

Rys. Częściowe wyniki wyszukiwania w NKJP formy leksemu KORPUS, po której następuje forma leksemu JĘZYK
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(http://nkjp.pl/, http://clip.ipipan.waw.pl/) i inten-
sywnie wykorzystywane w pracach prowadzonych 
w innych instytucjach naukowych.
 Przetwarzanie języka naturalnego to jednak nie 
jedyne zastosowanie NKJP. Pierwotnie korpusy były 
wykorzystywane przede wszystkim w leksykografii: 
do tworzenia siatek hasłowych słowników, jako 
źródło przykładów i w końcu jako empiryczna pod-
stawa wyróżniania sensów słów. Nie inaczej jest 
w wypadku Narodowego Korpusu Języka Polskiego, 
na którego podstawie opublikowany został Słownik 
frazeologizmów eponimicznych (Maciej Czeszew-
ski i Katarzyna Foremniak, redakcja naukowa: 
Mirosław Bańko, 2011; Ludzie i miejsca w języku. 

Słownik frazeologizmów eponimicznych, Warsza-
wa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego), 
a obecnie tworzony jest w IJP PAN nowy Wielki 
Słownik Języka Polskiego. Dzięki dostępności 
zaawansowanych interfejsów przeszukiwania korpusu 
(zob. rys.), korpus znajduje także liczne inne 
zastosowania, m.in. w nauczaniu języka polskiego, 
w translatoryce, w lingwistyce teoretycznej itp., 
a także w pracach z zakresu inżynierii lingwistycznej.

 Całość wyników naukowych opisana jest w mo-
nografii Narodowy Korpus Języka Polskiego, która 
zostanie wydana przez Wydawnictwo Naukowe 
PWN w pierwszej połowie roku 2012.

Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa
e-mail: ipi@ipipan.waw.pl

Autor: Adam Przepiórkowski
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Odzysk energii cieplnej z niekonwencjonalnych źródeł, w tym wód 
geotermalnych oraz ciepła odpadowego z procesów technologicznych 

 Za przesadne należałoby uznać stwierdzenie, że 
wykorzystanie energii cieplnej odpadowej, powstają-
cej w przemyśle i energii geotermalnej – zamiast paliw 
kopalnych, będzie miało decydujący wpływ na 
gospodarkę w skali globalnej. Jednak wykorzystanie 
tych źródeł energii może prowadzić do znacznej po-
prawy środowiska i to nie tylko w skali regionalnej. 
 Ekonomicznie najbardziej uzasadnionym sposo-
bem wykorzystania energii wód geotermalnych jest 
pozyskiwanie jej w kilku etapach, poczynając od 
zastosowań wymagających wyższych temperatur 
(np. ogrzewanie budynków), poprzez ogrzewanie 
basenów do hodowli ryb, upraw roślin pod osłona-
mi, a kończąc na wykorzystaniu jej dla celów rekre-
acyjnych, balneologii i nawodnień.  
 Energia (wtórna) odpadowa stanowi część poten-
cjału energii odzyskiwanej z procesów technologicz-
nych i grzewczych, która w tych procesach nie jest w 
pełni wykorzystywana. Występuje ona w trzech pod-
stawowych postaciach: jako paliwo odpadowe, ciepło 
odpadowe i odpadowe nadwyżki ciśnienia. 
 W krajowym systemie energetycznym przeważa-
ją elektrownie cieplne wykorzystujące do produkcji 
energii elektrycznej węgiel kamienny lub brunatny. 
Tylko część ciepła wytworzonego w kotle i dostar-
czonego do układu turbina-skraplacz jest zamieniana 
na energię elektryczną. Pozostała jego ilość jest od-
bierana ze zrzutowej wody chłodzącej i odprowa-
dzana do atmosfery (w chłodniach kominowych 
przy zamkniętym obiegu chłodzenia) lub do otwar-
tych zbiorników wodnych. Dla ochrony środowiska 
istotne jest, ile ciepła wytworzonego w kotle jest 
przekazane do wody chłodzącej. 
 Oprócz pośredniego odzysku tego ciepła (pompy 
ciepła) zaleca się jego bezpośrednie wykorzystanie, 
m.in. do podgrzewania gruntów uprawnych w celu 
wydłużenia sezonu wegetacyjnego, ogrzewania 
i chłodzenia powietrza w szklarniach i cieplarniach, 
upraw hydroponicznych, hodowli drobiu, trzody 
chlewnej i ryb. W związku z tym w Instytucie 

Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu: 
• opracowano założenia do projektowania urządzeń 
i instalacji grzewczych wykorzystujących niskotem-
peraturową, odpadową energię cieplną wód zrzuto-
wych z energetyki (ze skraplaczy turbin) oraz z wód 
geotermalnych (w zakresie niskich temperatur 
ok. 40oC) do podgrzewania gleb z wykorzystaniem 
dla prowadzenia produkcji roślinnej; • wdrożono 
projekty pierwszych polskich technologii odzysku 
ciepła dla potrzeb produkcji roślinnej, tj. wód 
zrzutowych (odpadowych) ze skraplaczy turbin 
w elektrowni (na obszarze 1 ha przy Elektrowni 
Rybnik – skala techniczna) oraz energii wód geoter-
malnych (instalacja agrogeotermalna, stanowiąca 
część kompleksowego systemu odzysku ciepła wód 
geotermalnych – Stacja Badawcza IGSMiE PAN 
Kraków w Bańskiej k/Zakopanego). 
 Na podstawie przeprowadzonych badań nad 
odzyskiem niekonwencjonalnych nośników energii, 
tj. ciepła odpadowego z procesów technologicznych 
oraz z wód geotermalnych, opisano dynamikę oraz 
przebieg procesów fizykochemicznych i mikrobiolo-
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gicznych gleb podgrzewanych ww. nośnikami energii 
oraz efekty tych przemian. Wykazano także, że ener-
gię wód geotermalnych i energię odpadową z prze-
mysłu można wykorzystać jako zamienniki tradycyj-
nych nośników energii w sposób nie tylko bezpieczny 
i korzystny dla środowiska (eliminacja szkodliwych 
emisji), ale także efektywny ekonomicznie (obniże-
nie kosztów produkcji oraz zwiększenie ilości i jako-
ści plonów). Wyniki badań opublikowano w 2 mo-
nografiach, kilkunastu rozdziałach monografii oraz 
kilkudziesięciu artykułach naukowych. 

Rys. Schemat układu połączeń instalacji agrotermicznej z elektrownią kondensacyjną: 1 – kocioł parowy, 2 - turbina, 3 – skraplacz, 
4 – pompy wody chłodzącej, 5 – pompy wody grzejnej – zasilające instalacji agrotermicznej, 6 – chłodnia kominowa, 7 – rezerwowe 
zasilanie, 8 – rurociąg zasilający, 9 – rurociąg powrotny, 10 – sekcje rur grzewczych; a – kierunki przepływu wody w rurach grzewczych, 
b – ułożenie rur grzewczych w gruncie.

 Projekty instalacji oraz efekty badawcze prezen-
towano na wielu międzynarodowych konferencjach 
i wystawach. Projekt instalacji odzyskującej ciepło 
odpadowe z energetyki otrzymał również medale, 
w tym m.in.: brązowy medal na Międzynarodowej 
Wystawie Wynalazków – Innowacje 2001, Między-
narodowe Targi Gdańskie; Nagrodę główną IX 
Giełdy Innowacji w kat. Innowacja Ekologiczna; 
Medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalaz-
ków – IWIS 2010 za innowację „Układ odzysku 
ciepła odpadowego wód zrzutowych z energetyki”.

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
e-mail: kanc@ipis.zabrze.pl 

Autorka: Czesława Rosik-Dulewska
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Modelowanie ewolucji mikrostruktur w stopach z pamięcią kształtu

 Stopy z pamięcią kształtu (ang. shape memory 

alloys – SMA) wykazują niezwykłe właściwości, 
atrakcyjne dla wielu różnorodnych zastosowań inży-
nierskich i medycznych. Właściwości SMA związane 
są z odwracalnością martenzytycznej przemiany 
fazowej indukowanej zmianami temperatury bądź 
naprężenia. Spektakularny efekt pamięci kształtu 
polega na spontanicznej przemianie odkształconej 
mikrostruktury martenzytu w pierwotną fazę auste-
nityczną po podgrzaniu materiału. Natomiast efekt 
pseudosprężystości występuje w cyklu obciążania 
i odciążania materiału w wyższej temperaturze, 
kiedy odkształcenie związane z przemianą austenitu 
w martenzyt znika po odciążeniu wskutek przemiany 
odwrotnej. 
 W ostatnich latach rozwinięto w Instytucie Pod-
stawowych Problemów Techniki PAN nowe podej-
ście do modelowania ewolucji mikrostruktur mar-
tenzytycznych indukowanych naprężeniowo w SMA. 
Oryginalną cechą opracowanej metody jest przyro-
stowa minimalizacja energii dostarczanej do układu, 
z uwzględnieniem dyssypacji i energii granic między-
fazowych, prowadzona w ramach hierarchicznego 
modelowania mikromechanicznego. Celem było wnik-

nięcie możliwie głęboko w mechanizmy tworzenia 
i ewolucji mikrostruktur w niższych skalach wymia-
rowych oraz powiązanie zmian mikrostrukturalnych 
z właściwościami efektywnymi materiału w skali 
makroskopowej. Opracowano złożony moduł obli-
czeniowy dostarczający wieloskalowego powiązania 
pomiędzy przekształceniami fazowymi sieci atomo-
wej a makroskopową odpowiedzią materiału poli-
krystalicznego [1], z uwzględnieniem efektów skali 
związanych z akumulacją i uwalnianiem energii 
powierzchniowej [2]. Uzyskane wyniki opublikowa-
no w wydawnictwach o zasięgu światowym, w tym 
w kilkunastu artykułach naukowych i jednej mono-
grafii [3].
 Typowe obserwowane mikrostruktury martenzy-
tyczne w SMA są warstwowe i wielopoziomowe, 
ulegające stopniowym zmianom w trakcie obciążania 
lub odciążania materiału. Określanie tych zmian 
stanowi zasadniczą część procesu obliczeniowego 
prowadzącego do przewidywania odpowiedzi mate-
riału na zadany program obciążania. Policzono sze-
reg przykładów ewolucji mikrostruktur w stopach 
NiTi, CuAlNi i CuZnAl – na rys. 1 pokazano mode-
lową wielostopniową mikrostrukturę martenzytu. 

Rys. 1. Przykład trójstopniowej mikrostruktury martenzytu obliczonej dla stopu CuAlNi [2] . Charakterystyczne wymiary laminatu zbudo-
wanego z dwóch wariantów martenzytu (rys. środkowy i prawy) określono na drodze przyrostowej minimalizacji energii dostarczanej 
do materiału z uwzględnieniem energii granic strukturalnych

 Najnowszym efektem badań [4] jest opracowanie 
nowego makroskopowego modelu konstytutywnego 
dla SMA, bazującego na rozważaniach mikromecha-
nicznych lecz o znacznie prostszej budowie. Umożli-

wia on przeprowadzanie obliczeń dla zagadnień 
o złożonej geometrii przy zastosowaniu metody ele-
mentów skończonych (MES). Model uwzględnia 
efekty dużych deformacji, anizotropię materiału, 
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a także typową dla tej klasy materiałów różnicę 
charakterystyk przy ściskaniu i rozciąganiu. Zastoso-
wane podejście bazujące na przyrostowej minimali-
zacji energii prowadzi do efektywnej implementacji 
komputerowej. 
 Jako ilustrację możliwości zastosowań, na rys. 2 
pokazano wyniki komputerowej symulacji pracy 
wycinka pseudosprężystego stentu wykonanego ze 
stopu NiTi. Symulacja odpowiada, w uproszczeniu, 

pracy stentu podczas wprowadzania go do naczynia 
krwionośnego w celu przywrócenia drożności na-
czynia. Stent jest najpierw ściskany, w tej postaci jest 
wprowadzany do naczynia krwionośnego, gdzie jest 
uwalniany. W wyniku obliczeń uzyskuje się zależność 
ciśnienia wywieranego na naczynie krwionośne od 
aktualnej średnicy stentu, z charakterystyczną dla 
zjawiska pseudosprężystości w SMA pętlą histerezy 
(rys. 2b). 

Piśmiennictwo 
1. S. Stupkiewicz, H. Petryk, A bi-crystal aggregate model of pseudoelastic behaviour of shape-memory alloy 
polycrystals, „International Journal of Mechanical Sciences” 52 (2010), 219-228
2. H. Petryk, S. Stupkiewicz, G. Maciejewski, Interfacial energy and dissipation in martensitic phase transfor-
mations. Part II: Size effects in pseudoelasticity, „Journal of the Mechanics and Physics of Solids” 58 (2010), 
373-389
3. S. Stupkiewicz, Micromechanics of Contact and Interphase Layers, Springer Berlin, Heidelberg, New York 
(2007)
4. S. Stupkiewicz, H. Petryk, A robust model of pseudoelasticity in shape memory alloys (praca złożona do 
druku)

b)a)

Rys. 2. Symulacja pracy wycinka pseudosprężystego stentu ze stopu NiTi: (a) model MES stentu w stanie rozprężonym i sprężonym; 
(b) zależność uśrednionego ciśnienia zewnętrznego p od aktualnego promienia dla trzech wariantów modelu.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Pawińskiego 5B 
02-106 Warszawa
e-mail: director@ippt.gov.pl 

Autorzy: Henryk Petryk, Stanisław Stupkiewicz
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Nowe możliwości zastosowań klasterów boru w chemii

 Bor znajduje się w układzie okresowym w bezpo-
średnim sąsiedztwie węgla. Fakt ten jest źródłem 
zarówno podobieństw, jak i różnic między tymi 
pierwiastkami. Szczególne właściwości boru powo-
dują obecnie zainteresowanie jego wykorzystaniem 
w projektowaniu cząstek biologicznie aktywnych. 
Odkrycie klasterów boru stworzyło nowe możliwo-
ści zastosowań boru w chemii medycznej. 

Rys. 1. Przykłady klasterów boru wykorzystywanych w projektowa-
niu związków aktywnych biologicznie: (a) 1,2-dikarba-closo-dode-
kaboran (C2B10H12), (b) 7,8-dikarba-nido-undekaboran (C2B9H12

1-), 
(c) closo-dodekaboran (B12H12

2-)

 Wiedza o chemii i biologii boru nagromadzona 
w ciągu minionych dziesięcioleci oraz wcześniejsze 
wieloletnie doświadczenie naszej pracowni w dzie-
dzinie chemii kwasów nukleinowych umożliwiły 

nam twórczy udział w rozwoju chemii medycznej 
klasterów boru i wykorzystanie ich jako farmakofo-
rów i modulatorów właściwości biocząstek. Zapro-
ponowaliśmy pierwszą metodę modyfikacji nukle-
ozydów purynowych oraz wiele metod modyfikacji 
zarówno nukleozydów purynowych, jak i pirymidy-
nowych klasterami boru. Zaproponowaliśmy klastry 
boru jako nowy typ modyfikacji kwasów nukleino-
wych, jak również jako jedni z pierwszych – wyko-
rzystanie metalokarboranów do modyfikacji związ-
ków biologicznie aktywnych. Opracowane metody 
syntezy pozwoliły na utworzenie bibliotek koniuga-
tów nukleozydów i klasterów boru oraz ich skrining 
w poszukiwaniu nowych właściwości biologicznych. 
Badania te doprowadziły do zidentyfikowania wielu 
związków wykazujących aktywność przeciw herpe-
swirusom, takim jak HCMV i HSV-1. Pochodne 
adenozyny badaliśmy także jako potencjalne inhibi-
tory agregacji płytek krwi i produkcji aktywnych 
form tlenu (ROS) w neutrofilach. Wśród wyselekcjo-
nowanych struktur na szczególną uwagę zasługuje 
pochodna 1 zawierająca grupę 1,2-dikarba-closo-
dodekaboranową (a) w pozycji 2’, działająca jako 
inhibitor agregacji płytek krwi (rys. 2) oraz związek 
14 modyfikowany w pozycji N6 zasady nukleinowej 
efektywnie modulujący produkcję ROS (podobnie 
jak związek 1) (rys. 3). 

Rys. 2. Wpływ związków 1, 2, 6, 10 oraz adenozyny i 2’-deoksyadenozyny (10 μM i 30 μM) na agregację płytek krwi po aktywacji trombiną
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 Podjęliśmy także prace mające na celu określenie 
mechanizmu działania koniugatów adenozyny i kla-
sterów boru oraz zbadanie możliwości wiązania się 
wybranych pochodnych z receptorem purynoergicz-
nym A2A. Wyniki tych prac potwierdziły selektywne 

wiązanie się pochodnych 1 i 14 z tym receptorem 
i pozwoliły na zaproponowanie koniugatów adeno-
zyny i klasterów boru jako nowego typu modulato-
rów aktywności receptorów purynoergicznych 
(rys. 4). 

Rys. 3. Wpływ adenozyny i jej pochodnych – związki 1, 14 oraz NECA, na produkcję reaktywnych form tlenu przez neutrofile stymulo-
wane 30 minut fMLP 1 μM (A) i PMA 1 μg/mL (B)
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 Wyniki badań prowadzonych przez nas, a także 
w wielu innych ośrodkach w Europie i na świecie 
wskazują, że chemia bioorganiczna boru ma znaczny 
potencjał, który może być z pożytkiem wykorzystany 
w projektowaniu nowych związków aktywnych 

Rys. 4. Eksperyment dokowania związku 1 na powierzchni receptora A2A ilustrujący hipotetyczny sposób oddziaływania 1 z miejscem 
wiążącym ligand receptora

biologicznie. Można oczekiwać, że leki zawierające 
w swojej strukturze istotny element w postaci klaste-
rów boru lub jego pojedynczych atomów pojawią się 
w nieodległej przyszłości. 

Pismiennictwo
1. Z. J. Lesnikowski, New Opportunities in Boron 
Chemistry for Medical Applications. In „Boron 
Sciences. New technologies and Applications”, 
Hosmane, N.S., Ed.; CRC Press., 2011; Boca Raton, 
FL, pp 3-19.
2. Z. J. Lesnikowski, DNA as a platform for new 
biomaterials. Metal-containing nucleic acids, Cur. 
Org. Chem., 2007, 11, 355-381.

Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106 
93-232 Łódź

Autorzy: Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii 
Biologicznej: Agnieszka B. Olejniczak, Anna M. Adamska, 
Magdalena Białek-Pietras, Sławomir Janczak, Agnieszka 
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Pracownia Immunologii Doświadczalnej: 
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Nowe trendy w poszukiwaniu leków przeciwdepresyjnych

 Glutaminian jest najpowszechniej występującym 
neurotransmiterem pobudzającym w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Może oddziaływać poprzez 
receptory jonotropowe (np. NMDA) odpowiedzial-
ne za podstawowe przekaźnictwo pobudzające lub 
metabotropowe (mGlu) pełniące rolę modulującą 
w ośrodkowym układzie nerwowym. W 2006 roku 
pojawiły się doniesienia, że dożylne podania ketami-
ny, blokera receptorów NMDA, wywołuje silny, 
a przede wszystkim szybki efekt przeciwdepresyjny 
u pacjentów z ciężką, lekooporną depresją [1]. 
Doniesienia te stały się dużym przełomem w bada-
niach dotyczących roli układu glutamatergicznego 
w leczeniu depresji, potwierdzając możliwość osią-
gnięcia efektu terapeutycznego poprzez modulowa-
nie transmisji glutamatergicznej.  Problemem pozo-
stają działania niepożądane ketaminy i innych 
związków blokujących receptor NMDA. Dlatego też 
wprowadzenie związków działających poprzez 
receptory mGlu, które są odpowiedzialne za modu-
lację pobudzenia, otworzyło potencjalne możliwości 
poszukiwania  nowych substancji terapeutycznych.
 Obecnie obowiązująca klasyfikacja dzieli recep-
tory mGlu na trzy grupy. Do  pierwszej grupy należą 
receptory mGlu1 i mGlu5; grupa II zawiera recepto-
ry mGlu2/3; do grupy III  zalicza się receptory 
mGlu4, mGlu6, mGlu7 i mGlu8 [2].
 W naszym laboratorium, jako jedni z pierwszych 
zajmujących się tą tematyką, pokazaliśmy przeciw-
depresyjne działanie ligandów I grupy receptorów  
mGlu, zwłaszcza podtypu mGlu5. Zastosowano 

substancje selektywnie blokujące receptor i penetru-
jące przez barierę krew-mózg: MPEP i MTEP. Prze-
ciwdepresyjna aktywność tych związków została 
wykazana w testach służących do badania aktywno-
ści przeciwdepresyjnej u zwierząt (zawieszenia za 
ogon oraz wymuszonego pływania), a także w mo-
delu usunięcia opuszek węchowych będącego zwie-
rzęcym modelem depresji [3,4]. W tych samych te-
stach wykazano efekty przeciwdepresyjne związków 
blokujących receptory mGlu należące do II grupy: 
MGS0039 i LY341495 [5,6].
 Ostatnią grupą receptorów metabotropowych 
jest grupa III. Doświadczenia, dotyczące działania 
ligandów tej grupy po podaniu obwodowym u zwie-
rząt, mają stosunkowo krótką historię ze względu na 
to, że pierwsze ligandy aktywujące tę grupę recepto-
rów i penetrujące przez barierę krew-mózg zostały 
opisane w latach 2006-2008. W naszym laborato-
rium wykazano, że związek potęgujący aktywność 
receptora mGlu7 (AMN082) był aktywny w teście 
zawieszenia za ogon oraz w teście wymuszonego 
pływania u myszy. Ponadto w teście wymuszonego 
pływania u szczurów obserwowano nie tylko skróce-
nie czasu bezruchu, które jest miarą aktywności 
przeciwdepresyjnej, ale także wzrost wspięć i czasu 
pływania, co wskazywało na mechanizm działania 
zależny od serotoniny [7].
 Wyniki dotychczasowych doświadczeń wskazują 
więc na potencjał terapeutyczny związków blokują-
cych aktywność receptorów mGlu5 i mGlu2/3, 
a także nasilających działanie receptorów mGlu7.

Grupa I mGlu Grupa II mGlu Grupa III mGlu

Zawieszenie za ogon MPEP, MTEP 
(blokery mGlu5)

MGS0039, LY341495 
(blokery mGlu2/3)

AMN082 
(stymulator mGlu7)

Test wymuszonego 
pływania

MPEP, MTEP
(blokery mGlu5)

MGS0039, LY341495
(blokery mGlu2/3)

AMN082 
(stymulator mGlu7)

Test usunięcia opuszek 
węchowych

MPEP, MTEP
(blokery mGlu5)

MGS0039 
(bloker mGlu2/3)

Tabela 1. Aktywność przeciwdepresyjna ligandów receptorów metabotropowych
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Uzyskanie transgenicznych świń i wykorzystanie ich skóry 
i zastawek serca w medycynie

 Utrzymujący się od lat krytyczny niedobór 
potencjalnych organów i tkanek do przeszczepów 
spowodował duże zainteresowanie badaniami ukie-
runkowanymi na poszukiwanie alternatywnych źró-
deł organów. Wykorzystanie do przeszczepów u ludzi 
organów pochodzących od innych ssaków (kseno-
transplantacja) stało się oczywistą strategią rozwią-
zania problemu i szansą na ratowanie życia tysiącom 
ludzi. Wcześniejsze próby skazane były na niepowo-
dzenie, dopiero współczesna biotechnologia pozwala 
na wprowadzanie modyfikacji genetycznych do 
zwierząt przewidzianych jako dawcy narządów 
w taki sposób, by ich organy nie były rozpoznawane 
przez układ odpornościowy biorcy, a procesy pro-
wadzące do odrzucenia ksenoprzeszczepu ulegały 
zahamowaniu. 
 W realizacji badań biorą udział zespoły badawcze 
z: Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Genetyki 
Człowieka PAN w Poznaniu (prof. Ryszard Słomski), 
Działu Biotechnologii Rozrodu Zwierząt (prof. 
Zdzisław Smorąg), Instytutu Zootechniki – PIB 
w Balicach, a odbiorcami wyników – Centrum 
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich 
(dr Kazimierz Cieślik) oraz Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu 
(dr Piotr Wilczek). 
 Głównym osiągnięciem autorów jest uzyskanie 
drogą inżynierii genetycznej modyfikowanych świń, 
których tkanki i narządy mogłyby być wykorzystane 
do przeszczepów u ludzi. Autorzy zaprojektowali 
modyfikacje świń, uzyskali pięć linii transgenicznych 
świń, scharakteryzowali je na poziomie molekular-
nym i funkcjonalnym i przekazali je do eksperymen-
talnego leczenia. Uzyskanie transgenicznych oraz 
podwójnie transgenicznych świń w oparciu o zasoby 
poznańskiego i współpracujących ośrodków jest 
osiągnięciem liczącym się w skali światowej. 
 Już obecnie skórę zwierząt wykorzystuje się do 
leczenia ciężkich oparzeń. Zastosowano ją w czte-

rech bardzo ciężkich przypadkach  zakończonych 
uratowaniem życia, w dwóch przypadkach po-
wierzchnia oparzeń wynosiła 80-90% całkowitej 
powierzchni ciała. Również zastawki serca są inten-
sywnie badane celem ich wykorzystania do prze-
szczepów u ludzi. 
 Zwierzęta transgeniczne zostały bardzo dobrze 
scharakteryzowane pod względem molekularno-
cytogenetycznym. Unikatową cechą prowadzonych 
badań jest możliwość określenia miejsca wbudowa-
nia transgenu w chromosomie, czego dokonał zespół 
poznański. Przeprowadzono również badania funk-
cjonalne na liniach komórkowych wyprowadzonych 
z transgenicznych zwierząt, wskazujące na aktyw-
ność wprowadzonych białek, obniżenie poziomu 
antygenu Gal, a tym samym na obniżenie rozpozna-
wania przez układ odpornościowy człowieka. Bez 
wprowadzonych modyfikacji dochodzi do natych-
miastowego odrzucenia przeszczepu. Transgeniczne 
świnie stanowią bardzo dobry model badawczy du-
żych zwierząt. Otrzymano już pięć rodów transge-
nicznych zwierząt, w pełni scharakteryzowanych, 
dostępnych do prac wdrożeniowych. Do tej pory 
uzyskano świnie zawierające gen 1,2-fukozylotrans-
ferazy człowieka, alfa-galaktozydazy człowieka, 
głównego układu zgodności tkankowej człowieka 
HLA-E oraz białka układu dopełniacza CD59. Poja-
wiły się pierwsze zwierzęta podwójnie transgeniczne 
zawierające transgeny: 1,2-fukozylotransferazę czło-
wieka oraz alfa-galaktozydazę człowieka. Bez tej 
części badań związanych z przygotowaniem kon-
strukcji genowych, wykrywaniem transgenicznych 
zwierząt i ich charakterystyki niemożliwe byłyby 
dalsze etapy wdrożeniowe. 
 Efekty ekonomiczne i społeczne są bardzo duże. 
Przekładają się na możność ratowania życia i popra-
wę jego jakości. Skóra świń jest znacznie tańsza niż 
opatrunki biologiczne dostępne komercyjnie. Nadaje 
się do zastosowania na rozległe oparzenia i jest stale 
dostępna. W przyszłości planowane są badania nad 
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jej długoterminowym przechowywaniem. Jednocze-
śnie przygotowywane są zgłoszenia patentowe. 
Rozszerzenie stosowania skóry, jak i zastawek 
spowoduje utworzenie nowych stanowisk pracy. 
Na obecnym etapie odbiorcami prac nie są jeszcze 
firmy komercyjne, lecz instytucje zajmujące się rato-
waniem zdrowia i życia ludzi. W bliskiej przyszłości 
modyfikowane świnie będzie można wykorzystywać 
do pozyskiwania preparatów chrzęstno-kostnych 
oraz naczyń. Transgeniczne świnie mogą stać się 
również doskonałym modelem badawczym, znacz-
nie bliższym człowiekowi niż mysz czy szczur, co 
dobrze wpisuje się w trendy światowe.

Instytut Genetyki Człowieka PAN 
ul. Strzeszyńska 32 
60-479 Poznań
www.igcz.poznan.pl

Katedra Biochemii i Biotechnologii, 
Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
ul. Dojazd 11 
60-632 Poznań
www.puls.edu.pl

Autor: Ryszard Słomski



184

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE
WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – INSTYTUTY POLSKIEJ AKADEMII NAUK – nauki medyczne

Odkrycie limfocytów CD8 i CD4 oraz wyjaśnienie centralnych mechanizmów 
odpowiedzialnych za zdolność układu odpornościowego do odróżniania 
patogenów od zdrowych komórek własnego organizmu

 W naturalnym środowisku, pełnym zagrożeń ze 
strony patogenów, produkowane w grasicy limfocyty 
T oraz powstające w szpiku kostnym limfocyty B 
są człowiekowi niezbędne do przeżycia. Jedynym 
ważnym zadaniem limfocytów B jest produkcja 
przeciwciał. Natomiast limfocyty T nie wytwarzają 
przeciwciał, a antygeny (cząsteczki „widziane” przez 
limfocyty) rozpoznają za pomocą receptorów TCR 
na powierzchni innych komórek w postaci komplek-
sów z cząsteczkami tzw. głównego układu zgodności 
tkankowej klasy I (MHC-I) lub II (MHC-II). Po od-
kryciu limfocytów T okazało się, że odgrywają one 
co najmniej podwójną rolę: potrafią zabijać komórki 
obce oraz zakażone komórki własnego organizmu, 
a także współpracować z limfocytami B oraz z inny-
mi komórkami układu odpornościowego. Pojawiło 
się w związku z tym ważne pytanie, czy obie te funk-
cje są wyrazem aktywności jednego i tego samego 
rodzaju limfocytów T, czy też komórki cytotoksycz-
ne i komórki „wspomagające“ stanowią odrębne 
rodzaje komórek rozpoznających antygeny wiązane 
przez różne cząsteczki MHC. Jednak najważniejsze 
i najtrudniejsze pytanie, które dręczyło immunolo-
gów od dziesięcioleci dotyczyło wyjątkowej cechy 
układu odpornościowego pozwalającej zwalczać pa-
togeny bez niszczenia prawidłowych komórek wła-
snego organizmu, czyli odróżniania tego, co własne, 
od tego, co obce. Trudność w zrozumieniu, jak się 
to dzieje, brała się stąd, że u każdego człowieka, 
różnorodność receptorów TCR jest nieograniczona 
i umożliwia rozpoznanie wszystkich możliwych czą-
steczek: zarówno „swoich”, jak i obcych występują-
cych na patogenach.
 Wieloletnie badania prowadzone przez prof. 
Pawła Kisielowa i współpracowników w Instytucie 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we 
Wrocławiu (rozpoczęte w laboratorium prof. Lloyda 
Olda w Nowym Jorku, a następnie kontynuowane 
we współpracy z prof. Haraldem von Boehmerem 
w Bazylei) w istotny sposób przyczyniły się do udzie-
lenia odpowiedzi na powyższe fundamentalne pyta-
nia o podstawy funkcjonowania adaptacyjnego 
układu odpornościowego człowieka i zwierząt. 
Ponadto dostarczyły narzędzia badawczego i diagno-
stycznego o kapitalnym znaczeniu dla postępu 
w badaniach nad funkcją tego układu. Wzbogaciły 
także wiedzę o strukturze i regulacji ewolucyjnie 
konserwowanego locusRAG, który koduje „rekom-
binazę” generującą różnorodność przeciwciał i re-
ceptorów rozpoznających antygeny, której brak 
uniemożliwia rozwój limfocytów. 
 Konkretyzując, doniosłość wyników wspomnia-
nych badań polega na wykazaniu, że:
• cytotoksyczność i regulacja odpowiedzi immuno-
logicznej jest funkcją dwu różnych rodzajów limfo-
cytów T, które można zidentyfikować i rozdzielić na 
podstawie zróżnicowanej ekspresji cząsteczek 
CD4 i CD8 (początkowo Ly1 i Ly2). Odkrycie to 
znalazło powszechne zastosowanie w diagnostyce 
medycznej i w badaniach podstawowych, umożli-
wiając bądź ułatwiając identyfikację nieznanych 
wcześniej stadiów w rozwoju limfocytów T oraz 
subpopulacji o nieznanych przedtem funkcjach; 
• limfocyty CD4 i CD8 powstają z niedojrzałych 
prekursorów CD4+8+ podlegających procesom 
selekcji negatywnej lub pozytywnej, dzięki którym 
układ odpornościowy nabywa umiejętność odróż-
niania antygenów obcych od własnych. 
 Komórkowy mechanizm tych procesów przed-
stawiono na rys. 1.
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Legenda: Niedojrzałe tymocyty CD4+CD8+ może spotkać następujący los: (1) umrą in situ śmiercią naturalną, 
gdyż nie „widząc” żadnej cząsteczki, nie otrzymają sygnału niezbędnego do przeżycia, (2) zginą, gdyż rozpozna-
jąc cząsteczkę MHC i związany przez nią antygen otrzymają śmiertelny sygnał zatrzymujący rozwój limfocytów 
autoagresywnych: na tym polega centralny mechanizm tolerancji immunologicznej, (3) przeżyją, gdyż rozpo-
znając tylko cząsteczkę MHC otrzymają sygnał niezbędny do dalszego rozwoju: komórki rozpoznające czą-
steczki MHC-I staną się limfocytami CD8, a MHC-II limfocytami CD4, które „tolerując“ własne, reagują 
przeciwko obcym antygenom czynników chorobotwórczych (wirusów, bakterii i szkodliwych substancji)

 Wyżej przedstawione zagadnienia zostały omówione szczegółowo w cyklu publikacji w „Nature” w latach: 
1975, 1976, 1988, 1991; „Science” 1990; „Cell” 1991; „Journal of Experimental Medicine” 1995 i 2001; 
„European Journal of Immunology” 1993 i 2005.

Rys. 1. „Edukacja” limfocytów T w grasicy (rysunek zmodyfikowany, wg: P. Kisielow i H. von Boehmer, Seminars in Immunology 1990)

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
im. L. Hirszfelda PAN 
ul. R. Weigla 12
53-114 Wrocław
e-mail: secretary@iitd.pan.wroc.pl
www.iitd.pan.wroc.pl

Autor: Paweł Kisielow
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Komórki macierzyste krwi pępowinowej i ich zastosowanie 
w terapii chorób neurologicznych

 Projekt wykorzystania komórek macierzystych 
krwi pępowinowej w leczeniu chorób neurolo-
gicznych narodził się w Instytucie Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej PAN ponad 10 lat temu. 
W naszych doświadczeniach prowadzonych in vitro 
zaobserwowaliśmy spontaniczną konwersję komó-
rek izolowanych z krwi pępowinowej w komórki 
wykazujące cechy typowe dla komórek nerwowych 

i glejowych. Jak to zwykle bywa z odkryciami burzą-
cymi aktualnie obowiązujące schematy poznawcze, 
badania nasze spotkały się pierwotnie z dużym scep-
tycyzmem środowiska, a co za tym idzie, ze znaczą-
cym opóźnieniem ich publikacji (Bużańska et al, 
2002). Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że 
praktyczne wykorzystanie opisanego przez nas feno-
menu będzie zależało od dalszego postępu badań 

Rys. 1. Komórki neuralne – typowe dla mózgu, otrzymane z krwi pępowinowej w hodowli in vitro: neurony (zielone) (A), astrocyty 
(czerwone) (B), oligodendrocyty (zielone) (C). Przykład wykorzystania metod nanobiotechnologicznych do badań mechanizmów oddzia-
ływania komórek macierzystych z ich środowiskiem (D, E, F). 

podstawowych wyjaśniających samo zjawisko kon-
wersji oraz wyników równolegle prowadzonych 
badań przedklinicznych nad udziałem tych komórek 
w procesach regeneracyjnych uszkodzeń układu ner-
wowego. Stosując najnowsze metody bioinżynierii 
komórkowej i materiałowej, prowadzimy badania 
nad mechanizmami leżącymi u podstaw podejmo-

wania przez komórki macierzyste decyzji rozwojo-
wych. Opracowaliśmy warunki hodowli umożliwia-
jące zarówno reprogramowanie (cofanie w rozwoju) 
komórek krwi pępowinowej, jak i ich różnicowanie 
w komórki tkanki nerwowej. Dotychczasowe wyniki 
naszych badań przedklinicznych wykazały, iż prze-
szczep komórek macierzystych ludzkiej krwi pępo-
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Rys. 2. Analiza immunohistochemiczna obszarów mózgu szczura po udarze i transplantacji komórek macierzystych ludzkiej krwi pępo-
winowej. Przeszczepione komórki ludzkie (zielone) obecne w mózgu szczura (A). Komórki ludzkie (zielone) migrujące i gromadzące się 
na granicy udaru, w mózgu szczura widoczne włókna nerwowe (czerwone) (B). Przeszczep komórek ludzkich stymuluje powstawanie 
młodych neuronów w naturalnych obszarach neurogennych mózgu szczura w okolicy SVZ (zielone) (C) i SGZ (czerwone) (D).

winowej szczurom poddanym udarowi mózgu sty-
muluje procesy naprawcze, zwiększając liczbę 
młodych neuronów w rejonach uszkodzenia. 
 Prowadząc wielokierunkowe badania w dziedzi-
nie komórek macierzystych, opublikowaliśmy liczne 
prace naukowe wpisujące się w rosnące zaintereso-
wanie możliwościami wykorzystania tych komórek 
w badaniach procesów rozwojowych, testach neuro-
toksykologicznych, a także w terapii regeneracyj-
nej uszkodzeń mózgu. W 2009 roku przystąpiliśmy 
do pierwszej próby klinicznej zastosowania neural-

nie ukierunkowanych komórek krwi pępowinowej 
w leczeniu neurologicznym. Wraz z grupą lekarzy 
z Centrum Zdrowia Dziecka wykonaliśmy pierwsze 
terapeutyczne przeszczepy tych komórek do komór 
bocznych mózgu u dziecka z ciężkim zespołem 
niedokrwiennym, po przebytym zatrzymaniu akcji 
serca. Badania przeprowadzone w rezonansie ma-
gnetycznym wykazały obecność przeszczepionych 
komórek w mózgu pacjenta przez 3 miesiące po ich 
podaniu, a dalsza dwuletnia obserwacja potwierdziła 
dobrą tolerancję zastosowanej procedury transplan-

tacyjnej oraz umiarkowaną poprawę stanu neurolo-
gicznego dziecka. 
 Wysoka ocena wyników naszych badań podsta-
wowych, przedklinicznych i klinicznych przez gre-
mia międzynarodowe zaowocowała realizacją kilku 
wspólnych projektów z ośrodkami w Niemczech, 

Francji, Włoszech, Austrii, Irlandii, Szwecji i Finlan-
dii. Obecnie jesteśmy koordynatorami międzynaro-
dowego projektu europejskiego ERA-NET NEU-
RON, którego zadaniem jest opracowanie bardziej 
efektywnej terapii komórkowej po udarze mózgu.
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Rys. 3. Komórki krwi pępowinowej pacjenta, zmieniające się podczas hodowli in vitro w kierunku komórek mózgu. Na zdjęciach widocz-
ne, w poszczególnych dniach hodowli komórek, markery neuronalne (NF200), glejowe (GFAP) oraz markery proliferacji (Ki67) i migracji 
(CXCR4) (A). Schemat znakowania komórek nanocząsteczkami tlenku żelaza Fe3+(SPIO) w celu ich monitorowania w rezonansie magne-
tycznym (MRI) (B). MRI mózgu pacjenta bezpośrednio po przeszczepie (tx), strzałka wskazuje miejsce depozytu znakowanych komórek 
w komorze bocznej mózgu (C). 
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Władysław Markiewicz, członek rzeczywisty PAN       
MOJA SŁUŻBA W POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 Od momentu powstania Polska Akademia Nauk 
była przez środowisko naukowe obdarzana szacun-
kiem, a nawet podziwem, ale miała też nieprzejedna-
nych przeciwników i krytyków. Ci ostatni zarzucali 
jej – częściowo zasadnie – nadmierne monopolistycz-
no-centralistyczne roszczenia oraz rzekome nieza-
służone przywileje, przede wszystkim jednak podej-
rzewali, iż PAN jest zbudowana na obraz i po-
dobieństwo Akademii Nauk ZSRR i pomyślana jako 
bezwolne narzędzie sterowania nauką polską przez 
Sowiety. W rzeczywistości już przed wojną w kierow-
nictwie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 
rozważano kwestię przekształcenia PAU w instytucję 
ogólnokrajową, a prawzorców dla niej poszukiwano 
w całej Europie. Za komiczny uznać trzeba fakt, 
że niektórych profesorów ostro zwalczających 
Akademię nie powstrzymywała ta postawa przed 
składaniem deklaracji o chęci kandydowania na 
jej członka.
 Moje pierwsze osobiste kontakty z Akademią 
nawiązałem w 1955 roku, kiedy wziąłem udział 
w rozmowach przedstawicieli Wydziału I – profeso-
rów Henryka Jabłońskiego, Stanisława Arnolda 
i Bogusława Leśnodorskiego oraz Gerarda Labudy 
i Kazimierza Piwarskiego – reprezentujących Instytut 
Zachodni w Poznaniu, w sprawie przyszłości tej pla-
cówki. Udało nam się wówczas zapobiec planowanej 
likwidacji Instytutu Zachodniego, w którym w 1961 
roku zostałem wicedyrektorem, a w 1966  roku 
dyrektorem. W tym czasie moje związki z PAN stały 
się niemal powszednie, gdyż Instytut podlegał 
Wydziałowi Nauk Społecznych PAN zarówno jako 
placówka badawcza, jak i Towarzystwo Naukowe. 
Na jednym z plenarnych posiedzeń Wydziału I skła-
dałem sprawozdanie z działalności IZ, który ocenio-
no bardzo pozytywnie. W 1961 roku za pracę 
Przeobrażenia świadomości narodowej reemigran-
tów otrzymałem nagrodę naukową Wydziału I Nauk 
Społecznych PAN, co rzecz jasna umocniło mój 
sentyment do Akademii.

 Po raz pierwszy zgłoszono moją kandydaturę na 
członka PAN w 1969 roku. Ubiegaliśmy się o miejsce 
przewidziane dla socjologii z prof. Marią Ossowską. 
W czasie zebrania wyborczego Wydziału I doszło 
w związku z tym – jak mi relacjonowano – do kon-
trowersji między prof. Tadeuszem Kotarbińskim 
i prof. Józefem Chałasińskim. Ten ostatni twierdził, 
iż prof. Ossowska jest raczej filozofem a nie socjolo-
giem, z czym prof. Kotarbiński w zasadzie się zga-
dzał, podkreślając jednak kompetencje socjologiczne 
prof. Ossowskiej, z czym z kolei zgodził się prof. 
Chałasiński. Koniec końców w tajnym głosowaniu 
żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej więk-
szości, zadecydowały bowiem zdezorientowane 
osoby wstrzymujące się od głosu. Członkiem kore-
spondentem PAN zostałem w 1971 roku, a człon-
kiem rzeczywistym w 1976 roku. Prof. Maria 
Ossowska nowych wyborów już nie doczekała, mia-
łem jedynie zaszczyt i przyjemność zawiadomić 
o przyznaniu jej Naukowej Nagrody Państwowej 
(przekazała ją personelowi szpitala w Łowiczu, 
który wyjątkowo pieczołowicie zaopiekował się nią 
w czasie choroby).
 W styczniu 1972 roku, czyli kilka miesięcy 
po wejściu do składu Akademii, zostałem powołany 
na stanowisko sekretarza Wydziału I Nauk Społecz-
nych PAN i tym samym na członka Prezydium PAN. 
Wprawdzie struktura i system funkcjonowania PAN, 
w szczególności zaś Wydziału I, nie były dla mnie – 
jak to wynika z moich dotychczasowych relacji – 
kompletną tabula rasa, jednak stosunkowo wcześnie 
zorientowałem się, że efektywne pełnienie funkcji w 
Akademii nie da się pogodzić z obowiązkami profe-
sorskimi, w szczególności dydaktycznymi w Instytu-
cie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, do któ-
rego zostałem przeniesiony z UAM. Zdecydowałem 
się wówczas na urlopowanie z UW, wszelako z za-
chowaniem aktywności członkostwa w Wydziale 
Filozoficzno-Socjologicznym uczelni, która pozosta-
wała dla mnie nadal tzw. pierwszym etatem. Zabieg 
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ten okazał się dla mnie niezwykle korzystny. Dzięki 
niemu zachowałem stałą więź z najważniejszym 
w kraju środowiskiem socjologicznym na UW, zyska-
łem nowych znajomych i przyjaciół wśród filozofów, 
mogłem utrzymać też pewien dystans wobec niektó-
rych instytucji PAN, m.in. Komitetu Zakładowego 
PZPR, który wydawał się znacznie mniej liberalny 
niż ideologicznie giętka uniwersytecka organizacja 
partyjna.
 Lata siedemdziesiąte, zwłaszcza początek tzw. 
epoki Gierka, były nad wyraz korzystne dla nauki, 
w szczególności dla dyscyplin humanistyczno-
społecznych. Przygotowania do II Kongresu Nauki 
Polskiej, którego faktycznym organizatorem była 
Akademia, sprawiły, że znacznie zwiększono środki 
na naukę  – na inwestycje, wyposażenie placówek 
badawczych, zatrudnienie młodych kadr, poszerze-
nie współpracy z zagranicą.
 W pierwszej kolejności podjęliśmy starania 
o podniesienie rangi niektórych zakładów, m.in. 
ekonomicznego, psychologicznego, rozwoju wsi 
i rolnictwa, historii nauki, krajów socjalistycznych, 
słowianoznawstwa, przez przyznanie im statusu 
instytutu i stworzenie tym samym korzystniejszych 
warunków rozwoju kadrowego, lokalowego, przede 
wszystkim merytorycznego. Stopniowo, ale w sto-
sunkowo niedługim czasie, plan ten został pomyślnie 
zrealizowany, wszystkie awansowane placówki 
istnieją po dziś dzień i zajmują godną pozycję 
w nauce.
 Równolegle zajęliśmy się w Wydziale niezwykle 
delikatną sprawą klimatu moralno-politycznego 
panującego w środowisku humanistycznym Akade-
mii zapaskudzonego wydarzeniami marcowymi 
1968 roku. Wprawdzie w PAN objawy antysemity-
zmu nie wystąpiły w takim wymiarze i nasileniu, jak 
w wielu wyższych uczelniach, ale niewątpliwie miały 
miejsce i pozostawiły po sobie brudne plamy. 
W Wydziale I polegały one na wstrzymaniu awansów 
wybranych osób, skreśleniu z listy osób przewidywa-
nych do otrzymania odznaczeń państwowych, 
utrudnianiu określonym osobom uzyskania paszpor-
tów itp. Zaakcentowaliśmy nasz stosunek do eksce-
sów marcowych niemal natychmiastowymi następu-
jącymi sygnalnymi posunięciami w 1973 roku: 

wyborem prof. Marka Fritzhanda na członka 
korespondenta, a prof. Manfreda Lachsa na członka 
rzeczywistego PAN, nadaniem Krzyża Komandor-
skiego Orderu Odrodzenia Polski prof. Edwardowi 
Rossetowi.
 W chwili objęcia przeze mnie kierownictwa 
Wydziału I i w ciągu następnych dziesięciu lat do 
jego członków należeli w większości koledzy znani 
mi z okresu studiów i często zaprzyjaźnieni ze mną, 
z którymi bardzo łatwo uzyskiwałem porozumienie 
w sprawach merytorycznych i ogólnospołecznych. 
Do bliskich przyjaciół zaliczyłbym także tych spo-
śród starszych ode mnie członków PAN, z którymi 
bardzo szybko się zżyłem i którzy po prostu włączyli 
mnie do swego grona profesjonalno-towarzyskiego. 
Mam na myśli długoletnią współpracę i przyjaźń 
z profesorami Janem Szczepańskim, Kazimierzem 
Secomskim, Stanisławem Lorentzem, Bogdanem 
Suchodolskim, Henrykiem Jabłońskim, Stefanem 
Nowakowskim, Antoniną Kłoskowską.
 Zupełnie specyficzne były moje stosunki z Józe-
fem Chałasińskim, po którym, przy jego zaangażo-
waniu na moją rzecz, objąłem stanowisko sekretarza 
Wydziału I. Nadal pracując badawczo i redagując 
„Kulturę i Społeczeństwo”, Chałasiński regularnie 
odwiedzał mnie w swoim niedawnym urzędzie, wy-
pijaliśmy lampkę koniaku, na zakończenie ucinał 
jeszcze rozmówkę ze swoją długoletnią sekretarką 
panią Anią Majkowską. Nawiasem mówiąc, przy 
przekazywaniu mi agend Wydziału pan Józef prosił 
mnie o dwie przysługi: po pierwsze, abym nie zwal-
niał sekretarki Wydziału, po drugie, abym pozwolił 
mu jako astmatykowi korzystać z tzw. lecznicy rzą-
dowej, gdzie się nim od lat pieczołowicie opiekowa-
no. Pierwszą sprawę załatwiłem od ręki: pani Ania 
aż do emerytury pracowała w Wydziale I ogromnie 
lubiana i szanowana, potem została przyjaciółką 
domu i stale spotykały się z moją małżonką i w do 
tego czasu owdowiałą panią Chałasińską. Natomiast 
miejsca w lecznicy nie dało się żadnym sposobem 
załatwić, mimo że zgłaszałem gotowość scedowania 
mojego uprawnienia na Józefa Chałasińskiego, jako 
że przywykłem do tego, by leczyć się u moich, 
tymczasem wyrosłych na znakomitych profesorów, 
serdecznych przyjaciół ze Związku Akademickiej 
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Młodzieży Polskiej w Poznaniu (m.in. Stanisława 
Dąbrowskiego, Romana Górala, Andrzeja Wojtczaka 
i Jana Hasika).
 Wprawdzie nieformalną, ale niesłychanie ważną 
instytucją, jaka z czasem wykluła się na Wydziale, 
były spotkania seniorów, które zwoływałem od czasu 
do czasu w związku z ważnymi wydarzeniami, jakie 
zachodziły bądź to w kraju, bądź też w Akademii. 
Do tego grona należeli profesorowie: Aleksander 
Gieysztor, Stefan Kieniewicz, Stanisław Lorentz, 
Kazimierz Michałowski, Stefan Żółkiewski. Zespół 
ten m.in. postanowił: przeprowadzić spóźniony ze 
względów politycznych wybór ciężko chorego prof. 
Witolda Kuli na członka korespondenta PAN w 1979 
roku; opracować taktykę w sprawie narzuconej nam 
przez władze kandydatury na członka PAN prof. 
Zygmunta Rybickiego (został przyjęty przez Wydział, 
lecz odrzucony przez Zgromadzenie Ogólne); przy-
jąć zasady porozumiewania się z „Solidarnością” 
w 1980 roku, a później od 1981 roku  z komendan-
turą stanu wojennego (wskazanie: możliwie najmniej 
zmian); rozważyć możliwość wprowadzenia do 
Akademii uczonego stanu duchownego (zamiar wy-
konany w 1983 roku – ksiądz Mieczysław Krąpiec, 
długoletni rektor KUL, filozof, wybrany został na 
członka korespondenta). Członkowie mojego zespo-
łu spełniali znakomicie rolę tzw. przywódców opinii 
publicznej, nie dysponowali żadnymi atrybutami 
władczymi, ale dawali mi swoimi radami niemal 
pewność, że podejmując decyzję w określonej spra-
wie nie popełnię rażącego błędu.
 Specyfika sprawowanej przeze mnie przez cztery 
kadencje funkcji sekretarza Wydziału polegała na 
tym, że dysponowałem prawdopodobnie szerszą niż 
pozostali szefowie Wydziałów autonomią. Otóż, 
obejmując w tym samym czasie kluczowe stanowisko 
sekretarza naukowego PAN, prof. Jan Kaczmarek 
zaproponował mi dżentelmeńską umowę, że za na-
uki społeczne, za wszystko co się w nich i wokół nich 
dzieje on nie odpowiada, całą odpowiedzialność 
za wszystko co dobre, a zwłaszcza co złe, ceduje na 
mnie, za moją oczywiście zgodą. W zamian zobowią-
zał się maksymalnie zaspokajać potrzeby placówek 
Wydziału I w sprawach kadrowych, stypendiów 
zagranicznych, lokalowych itp. Jak się okazało, było 

to genialne porozumienie. Janek był bezustannie 
nagabywany, zwłaszcza przez premiera Piotra 
Jaroszewicza, z powodu rozmaitych rzekomo skan-
dalicznych wydarzeń „na terenie” nauk społeczno-
humanistycznych i ciągle nieodmiennie, zgodnie 
z zasadami tzw. spychotechniki wskazywał na mnie 
jako osobę miarodajną dla tych spraw. Jaroszewicz, 
który mnie, nie wiadomo zresztą dlaczego, nie zno-
sił, nie łaknął specjalnie rozmów ze mną, zlecał ich 
przeprowadzenie komuś ze swojej kancelarii, z kim 
rozmowa była łatwiejsza. Raz jeden – pamiętam – 
zdecydował, by mnie osobiście „ochrzanić” za prote-
sty niektórych placówek Wydziału I przeciwko 
zmianom nazw niektórych miejscowości w woje-
wództwach wschodnich. Sprawa była ewidentnie ze 
strony władz kretyńska (zmieniono na przykład na-
zwę Dwerniki, nawiązującą do bohatera Powstania 
Listopadowego gen. Dwernickiego), przeto z zarzu-
tami dałem sobie łatwo radę, zapamiętałem jedynie 
ni przypiął, ni przyłatał pożegnalne stwierdzenie 
mojego rozmówcy: „Gdy zmieniano nazwę Stanisła-
wowa, nikt z waszych uczonych nie protestował!”.
 Najwięcej kłopotów natury politycznej przyspa-
rzały kierownictwu Wydziału Instytut Historii 
i Instytut Badań Literackich, który wpływowi funk-
cjonariusze w Wydziale Nauki Komitetu Centralnego 
proponowali nawet zlikwidować. Natomiast IH był 
bezustannie inwigilowany z uwagi na osobę prof. 
Bronisława Geremka.
 Dla funkcjonowania Wydziału I Nauk Społecz-
nych ogromne znaczenie miały jego stosunki z inny-
mi Wydziałami PAN. Nasze wzajemne kontakty 
wspominam z wielką sympatią. Pamiętam, iż przy 
dorocznych podziałach funduszy, czyli w czasie 
najbardziej konfliktogennych procedur, postulaty 
mojego Wydziału były z reguły przyjmowane przez 
kolegów bez sprzeciwów, z dużym zrozumieniem 
potrzeb humanistyki.
 Jeśli Wydział na ogół dobrze spełniał powierzone 
mu zadania, to była to zasługa sprawnie, kompetent-
nie i lojalnie współpracującego grona kierowniczego, 
do którego należeli zastępcy sekretarza. W czasie 
czterech kadencji pełnienia tej funkcji moimi zastęp-
cami byli profesorowie: Henryk Chołaj, Marian 
Wojciechowski, Lech Kasprzyk (stosunkowo krótko) 
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i na koniec, w najtrudniejszym okresie stanu wojen-
nego, Lech Kubicki. Chciałbym też podkreślić 
nieocenioną pomoc, którą służył nasz wydziałowy 
personel urzędniczy, z jego kolejnymi kierownikami 
Henrykiem Michalikiem i Anną Bieńko.
 Do obowiązków zarówno sekretarza Wydziału, 
jak i wiceprezesa PAN, którym byłem w latach 
1984-1989, należało pełnienie rozmaitych powin-
ności społecznych, często bardzo ważnych i czaso-
chłonnych. Najwięcej wysiłku i energii koszto-
wały mnie zwłaszcza trzy powierzone mi zadania: 

przewodnictwo Komitetu Badań i Prognoz „Polska 
2000” przy Prezydium PAN, przewodnictwo ze stro-
ny polskiej Komisji Podręcznikowej Polska – RFN 
i wiceprezesura Towarzystwa Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia”.
 Kiedy od czasu do czasu, zwłaszcza z okazji jubi-
leuszy, które się mnie – 92-letniemu starcowi – regu-
larnie przytrafiają, dokonuję rachunku sumienia, 
dochodzę do wniosku, że czas poświęcony Polskiej 
Akademii Nauk należy do najowocniejszych i najpo-
myślniejszych w moim życiu.
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Bogdan Wojciszke, członek korespondent PAN       
JAKA AKADEMIA? 

 Jako „młody” członek Akademii mam w pamięci 
nie tylko to, jak wygląda Akademia rzeczywista, ale 
i jak wygląda wymarzona, idealna. Powiedziałbym 
nawet, że ten obraz idealny jest wyraźniejszy w moim 
umyśle od realnego, więc napiszę parę słów o Aka-
demii takiej, jaką chciałbym widzieć. Jaka byłaby, 
wedle mej opinii, potrzebna współczesnemu społe-
czeństwu i miałaby szanse na odgrywanie znaczącej 
w nim roli. 
 Idealna akademia składa się z ludzi mądrych, 
bardzo kompetentnych w swojej dziedzinie, ale także 
otwartych na świat, jego zmiany i potrzeby. To ludzie 
w sile wieku i pełni zdolności twórczych, kompe-
tentnie wypowiadający się w kwestiach nie tylko 
nauki, ale także w istotnych sprawach współczesne-
go społeczeństwa i świata. W newralgicznych i stra-
tegicznych sprawach nauki ten głos ma istotne 
znaczenie i musi być słuchany, gdyż nie ma charakte-
ru doradczego, lecz decyzyjny, obwarowany prawem. 
W ważnych sprawach społecznych ten głos jest 
słuchany dlatego, że jasno i kompetentnie mówi 
o złożonych sprawach, przez co staje się użyteczny 
społeczeństwu. Wiadomo, że wiele krytycznych 
problemów współczesności ma charakter wielo-
aspektowy i niemożliwe są takie ich rozwiązania, 
które przynosiłyby tylko korzyści. Pewnie zawsze 
tak było, jednak nowością jest skala złożoności pro-
blemów oraz dalekie ich odbieganie od zdrowego 
rozsądku i potocznej intuicji. Te są zupełnie bezradne 
wobec takich problemów jak ocieplenie globalne, 
żywność modyfikowana genetycznie, biopaliwa czy 
zapłodnienie in vitro. 
 Szersza publiczność w zasadzie nie ma gdzie się 
dowiedzieć o wieloaspektowej naturze problemów, 
a także nie ma gdzie znaleźć zebranych razem argu-
mentów za i przeciw w dowolnej sprawie. Cnota 
bezstronności, a raczej wielostronności, zaniknęła 
we współczesnym świecie, co wynika ze zmiany 
charakteru głównych źródeł informacji. Mass media 
przestały zabiegać nawet o pozory bezstronności 

politycznej i światopoglądowej, a w pogoni za 
„sprzedawalnością” nadają komunikaty możliwie 
wyraziste, a więc jednostronne. Internet, choć z na-
tury wieloźródłowy, zawiera w większości komuni-
katy pojedynczych osób, z których każda ma tylko 
jeden pogląd, zwykle również jednostronny, bo na 
gruncie zdrowego rozsądku nie sposób mieć więcej 
niż jedną opinię w tej samej sprawie. W takim świe-
cie rośnie potrzeba wielostronnych źródeł rzetelnej 
informacji umożliwiających człowiekowi myślenie, 
jeżeli tego zechce. Większość zapewne nie zechce, co 
nie jest problemem, gdyż większość zawsze prefero-
wała przyjemności pozaumysłowe, przynajmniej na 
co dzień. Jednak jest znacząca mniejszość, która 
byłaby mocno zainteresowana skorzystaniem ze spo-
sobności do myślenia. Są też decydenci wszelkich 
szczebli, których wielu wszystko już wie od urodze-
nia, ale są i tacy, którzy chętnie by się dowiedzieli, 
gdyby mieli jak.
 Akademia naukowa, jak każda organizacja, może 
podejmować dwa kierunki działań. Jeden to działa-
nia wewnętrzne, zorientowane na samą akademię, 
jak zmiany wewnętrznej struktury i statusu członków 
akademii, nakazane statutem posiedzenia, kontakty 
z innymi akademiami, etc. Takie autotematyczne 
działania z natury rzeczy interesują jedynie samych 
akademików i skupienie się na nich musi prowadzić 
do marginalizacji akademii. Kierunek drugi to reali-
zacja pewnej misji społecznej, czyli działań skierowa-
nych na otoczenie zewnętrzne – na opinię publiczną, 
mass media, instytucje i organizacje. Działania misyj-
ne mogą budzić zainteresowanie społeczeństwa, 
jeżeli będą mu służyć w sposób rzetelny i wyjątkowy, 
którego nikt inny nie jest w stanie zaoferować. Choć 
działania wewnętrzne i zewnętrzne się nie wyklucza-
ją, jest oczywiste, że duża ilość czasu i energii wysy-
łanych w jednym kierunku, musi osłabiać działania 
w kierunku drugim. Dlatego, w mojej idealnej aka-
demii,większość jej wysiłków byłaby skierowana na 
zewnątrz, co wydaje się o tyle sensowne, że tylko 



MOJA AKADEMIA. WIELOGŁOS UCZONYCH – nauki humanistyczne i społeczne

195

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE

ludzie nauki są w stanie realizować misję proliferacji 
wiedzy, a więc dostarczania społeczeństwu wiedzy 
wielostronnej i wiarygodnej, czyli zweryfikowanej 
i świadomej własnych ograniczeń. Moja idealna aka-
demia zajmowałaby się głównie proliferacją wiedzy. 
Rzecz jasna, taka misja nie mogłaby być realizowana 
tylko przez akademików – oni raczej pełniliby rolę 
inspiratorów i koordynatorów misji, a przede wszyst-
kim tych, którzy poszukują i wybierają kierunki 
działań. Możliwości konkretnych działań są równie 
duże, jak społeczne zapotrzebowanie – od klasycz-
nych raportów eksperckich do facebooków i regu-
larnych blogów (twitter raczej się nie nadaje z uwagi 
na szczupłość komunikatów). 
 Gdyby założyć, że zewnętrzną misją Akademii 
jest proliferacja (choć nie popularyzacja) wiedzy we 
współczesnym świecie, konsekwencją byłaby zmiana 
wewnętrznej formuły samej Akademii. Świat zdaje 
się stawać coraz bardziej amorficzny, co zapewne jest 
złudzeniem wynikającym z narastającej policentrycz-

ności i różnych, słabo skoordynowanych jego zmian. 
Jakby nie było, sugeruje to niewielki rozmiar Akade-
mii i elastyczność wewnętrznych jej struktur, a także 
czasowy charakter jej członkostwa. Stałe wydziały 
stają się tłem, a figurą – czasowo istniejące zespoły 
zadaniowe, z reguły interdyscyplinarne. Kilkaset 
osób nie jest w stanie porozmawiać, ani wzajemnie 
poznać swoich stanowisk – do tego potrzeba osób co 
najwyżej kilkudziesięciu. Misja ma sens, kiedy moż-
na określić jej początek i koniec, inaczej nie sposób 
określić, czy przybliżamy się do jej realizacji. Warto 
rozważyć czasowe ograniczenie członkostwa w Aka-
demii (status członka honorowego) i przemyśleć na 
nowo sposób wyboru członków. Wątpliwe, by te 
propozycje przypadły do gustu wielu osobom i nie 
upieram się przy ich treści. Natomiast niewątpliwe 
jest, że Akademia musi siebie wymyślić na nowo, 
jeżeli chcemy odgrywać ważną rolę i być potrzebni 
społeczeństwu.



196

1952
2012 MOJA AKADEMIA. WIELOGŁOS UCZONYCH – nauki biologiczne i rolnicze

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE

Tadeusz Krzymowski, członek rzeczywisty PAN       
JUBILEUSZOWE REFLEKSJE – SZCZEGÓLNA KORPORACJA 
I JEJ MISYJNE OBOWIĄZKI

 Każda rocznica skłania do refleksji, do oceny 
czasu minionego, stanu obecnego i wizji przyszłości. 
Od ponad czterdziestu lat jestem członkiem PAN. 
W 1971 roku jako czterdziestoczterolatek, a więc 
jak na owe czasy bardzo młody profesor, rektor 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, zostałem 
wybrany przez Zgromadzenie Ogólne na członka 
korespondenta PAN. Byłem pierwszym w historii 
Olsztyna członkiem PAN. Było to nie tylko wyróż-
nieniem mojej osoby, ale nobilitacją środowiska. 
W ambitnym środowisku naukowym, od podstaw 
budującym nie zawodową, lecz akademicką uczelnię, 
na tak niedawno włączonej do państwa polskiego 
ziemi warmińsko-mazurskiej, moje członkostwo 
przyjęto z uznaniem i satysfakcją. Akademia cieszyła 
się dużym autorytetem. Tworzyli ten autorytet przede 
wszystkim jej członkowie. Ale również wiedziano, 
że PAN to jedyna chyba w Polsce państwowa instytu-
cja i organizacja, która swoje kierownictwo i swoich 
członków wybiera w tajnym głosowaniu, a członko-
wie rządzącej partii są w niej w znakomitej mniejszo-
ści. Był to fenomen, który dostrzegano i ceniono.
 Dla mnie osobiście, wejście do grona, którego 
członkami byli tacy profesorowie, jak fizjolodzy 
Franciszek Czubalski i Jerzy Konorski, immunolog 
Ludwik Hirszfeld, fizyk Leopold Infeld, filozofowie 
Tadeusz Kotarbiński i Władysław Tatarkiewicz i wie-
le, wiele innych, znaczących autorytetów, było wiel-
kim wyróżnieniem. W wydziale, do którego dołączy-
łem, spotkałem profesorów – moich nauczycieli, 
których darzyłem ogromnym szacunkiem: epizootio-
loga prof. Abdona Stryszaka i mikrobiologa Juliusza 
Brilla. Znałem swoje skromne miejsce w tym szeregu, 
ale zasiadanie w tym gronie było wielkim dla mnie 
zaszczytem. 
 Ze względu na niedawną przeszłość (mając lat 17 
byłem partyzantem-ułanem, szeregowym żołnierzem 
wileńskiej Armii Krajowej), miałem szczególny, 

emocjonalny stosunek do AK. Z satysfakcją więc 
odbierałem obecność na ogólnych zgromadzeniach 
członków PAN legendarnych postaci AK: prof. Alek-
sandra Gieysztora, byłego szefa Informacji Komendy 
Głównej AK, prof. Janusza Groszkowskiego i wielu 
innych. W swoim Wydziale siedziałem przy stole 
obok ekonomisty rolnictwa, byłego oficera AK prof. 
Ryszarda Manteuffla.
 Natychmiast jednak po wyborze na członka PAN 
zadałem sobie zasadnicze pytanie: jakie są moje 
zadania, co szczególnego powinienem robić, aby 
wypełniać nowe obowiązki? Rozumiałem, że fascy-
nująca mnie praca badawcza, eksperymentalna fizjo-
logia, jest moją osobistą pasją, którą realizuję nieza-
leżnie od mojego statusu czy wysokości zarobków. 
Po rozważaniach utwierdziłem się w przekonaniu, że 
przede wszystkim powinienem przyczynić się do 
rozwoju i rozbudowy swojego, najbliższego mi śro-
dowiska naukowego. Przyjąłem więc tezę: „najwięcej 
można zrobić w zasięgu swoich rąk”. Odtąd, kiedy 
jako rektor przekształcałem WSR w Akademię 
Rolniczo-Techniczną, kiedy przekazywałem dużą, 
zorganizowaną przeze mnie Katedrę Fizjologii Zwie-
rząt swojej uczennicy, a sam wyszedłem ze szkolnic-
twa wyższego, aby organizować od podstaw, od 
przysłowiowego „zera”, pierwszą w Olsztynie 
placówkę PAN – dzisiejszy Instytut Rozrodu Zwie-
rząt i Badań Żywności, lub kiedy jako prezes Olsz-
tyńskiego Forum Naukowego przygotowywałem 
projekt połączenia obu olsztyńskich państwowych 
szkół wyższych w uniwersytet, zawsze pamiętałem, 
że spełniam obowiązki członka PAN, chociaż miałem 
świadomość, iż boleśnie odciągają mnie one od labo-
ratorium, od stołu chirurgicznego. Dziś mam satys-
fakcję, że w Olsztynie funkcjonuje wysoko w rankin-
gu usytuowany uniwersytet i jeden z najwyżej 
notowanych instytutów PAN, a członkostwo w PAN 
uzyskało 10 profesorów z Olsztyna, dwóch było 
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członkami Prezydium, a jeden jest wiceprezesem PAN. 
 W zasięgu moich rąk znalazły się też „warszaw-
skie” problemy PAN. Przez dwie kadencje byłem 
członkiem Prezydium PAN. Coraz bardziej utrwalał 
się mój pogląd, że obecna PAN jest wielką, państwo-
wą instytucją, zarządzaną przez prezesa i prezydium, 
podobnie jak inne instytucje są zarządzane przez 
prezesów i zarządy i nie ma to nic wspólnego z inte-
lektualną siłą zupełnie szczególnej korporacji. Kilku-
godzinne zebrania wydziałów i prezydium obciążone 
mnóstwem spraw organizacyjnych, związanych 
z funkcjonowaniem instytucji dysponującej ogrom-
nym majątkiem i realizującej inwestycje, nie zosta-
wiają miejsca na dyskusje o rozwoju nauki, o waż-
nych problemach kraju. Nawet wówczas, gdy 
w kraju wszystko wrzało! Padały na zgromadzeniach 
ogólnych pytania: dlaczego Akademia milczała, dla-
czego milczy dzisiaj? Nic się nie zmieniało. Niepoko-
iło mnie milczenie w sprawach, które wymagały 
głosu tak szczególnej korporacji. Po wielu niesku-
tecznych wystąpieniach w swoim Wydziale, w maju 
2006 roku zabrałem głos na Zgromadzeniu Ogól-
nym. Zaprezentowałem pogląd, że PAN to przede 
wszystkim wyjątkowa korporacja, która nie jest jed-
ną z wielu znanych nam korporacji środowisk twór-
czych, nie jest stowarzyszeniem reprezentującym 
interesy zawodowe czy socjalne swoich członków 
i z tego powodu nie może spełniać swoich zadań 
jedynie poprzez wybierane przedstawicielskie wła-
dze, którym członkowie powierzają określone obo-
wiązki, a sami opłacają składki i raz w roku akceptu-
ją lub nie sprawozdanie zarządu – jak czyni to wiele 
stowarzyszeń twórczych i towarzystw naukowych. 
Członkowie korporacji PAN nie tylko nie płacą skła-
dek, ale otrzymują, może skromne, ale honoraria, 
czyli wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nie można 
traktować, że wywiązywaniem się z obowiązków 
członka PAN jest osobisty udział w pracach komite-
tów PAN, w radach naukowych czy redakcjach 
czasopism. Wszystkie te zadania spełniają równie 
dobrze, a czasem może i lepiej, liczni profesorowie, 
którzy członkami PAN nie są i nie pobierają honora-
rium. Prezentowałem tezę, że korporacja musi być 
tak zorganizowana przez kierownictwo PAN, aby 
każdy jej członek, niezależnie od wieku, a zależnie 

jedynie od stanu zdrowia i swojej specjalności, czyn-
nie uczestniczył w przygotowaniu opracowań, tzw. 
ocen i stanowisk Akademii lub jej wydziałów, czyli 
stanowisk wobec kluczowych spraw organizacji na-
uki, szeroko pojętej edukacji i kultury, opieki zdro-
wotnej i socjalnej oraz życia gospodarczego. Stano-
wisk, a nie ekspertyz zamawianych przez władze 
państwowe. Niestety, moje postulaty przyjęte na 
Zgromadzeniu Ogólnym dość licznymi oklaskami, 
znalazły znikome odbicie w dalszym funkcjonowa-
niu Akademii.
 Oceniając teraźniejszość i patrząc w przyszłość, 
nadal jednak uważam, że najważniejszą dla Akademii 
sprawą jest wypracowanie przez jej członków i uzy-
skanie w społeczeństwie należnej Akademii pozycji 
i należnego autorytetu. Uważam, że można to osią-
gnąć jedynie wówczas, gdy się przyjmie, że korpora-
cja wybranych polskich uczonych o różnych specjal-
nościach naukowych, wyłoniona spośród wskazanych 
przez wszystkie środowiska naukowe najwybitniej-
szych twórców nauki, ma prawo i obowiązek – co 
nie narusza konstytucji i ustawy o PAN – dokonywa-
nia cyklicznych i w miarę potrzeby doraźnych ocen, 
a w ślad za nimi – prezentowania swoich stanowisk 
w kluczowych dla narodu i państwa polskiego pro-
blemach, a głównie w sprawach stanu obecnego 
i rozwoju: 
- podstawowych badań poznawczych, które są wkła-
dem polskich uczonych do wiedzy i kultury świato-
wej, budują w świecie pozycję oraz autorytet naszego 
kraju,
- badań stosowanych w Polsce, które są wkładem 
polskiej nauki do rozwoju gospodarczego i społecz-
nego Polski,
- szeroko rozumianej edukacji i kultury narodowej,
- życia społecznego w kraju, w tym głównie opieki 
zdrowotnej i społecznej.
 Uważam, że obowiązkiem korporacji PAN, po 
dokonaniu merytorycznej oceny stanu obecnego 
i ewentualnym wskazaniu proponowanych rozwią-
zań, jest konsekwentne prezentowanie swojego 
stanowiska wobec najwyższych polskich władz pań-
stwowych, samorządowych i całego społeczeństwa, 
a w uzasadnionych sytuacjach wobec społeczności 
światowej lub środowisk naukowych, docierając 
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do nich poprzez odpowiednie krajowe i światowe 
środki przekazu informacji. Stanowisko korporacji 
PAN powinno być merytoryczne i niezależne od 
stanowiska prezentowanego przez władze sprawują-
ce rządy. Taka postawa zapewniłaby Akademii auto-
rytet i odpowiednią pozycję w kraju i za granicą.
 Polska Akademia Nauk, jako instytucja państwo-
wa kierująca instytutami naukowymi, powinna też 
tak zorganizować działalność podległych jej instytu-
tów, by rozwijając głównie podstawowe badania 

poznawcze, mogły one wnosić do nauki światowej 
liczący się wkład, tworzyć podstawy podejmowania 
polskich badań stosowanych oraz promieniować 
w środowiskach naukowych możliwie najwyższym 
w Polsce i na świecie poziomem twórczych badań 
i być wzorem kształcenia kadry naukowej.
 Nie wiem, czy i kiedy spełnią się moje oczekiwa-
nia? Ale w roku jubileuszowym warto o nich mówić 
i mieć nadzieję. 
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Leszek Kuźnicki, członek rzeczywisty PAN       
NADZIEJE I ZAMIERZENIA, KTÓRE STAŁY SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

 Powołanie Polskiej Akademii Nauk 9 kwietnia 
1952 roku [1] było realizacją zamierzenia, które 
świtało już w ostatnich latach I Rzeczypospolitej. 
Podjęta z początkiem XIX wieku pierwsza próba 
w postaci Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk została brutalnie zniszczona przez cara Miko-
łaja I w 1832 roku.
 W okresie II Rzeczypospolitej, przede wszystkim 
z powodu sporów prestiżowych i antagonizmów 
regionalnych, stworzenie jednej ogólnopolskiej aka-
demii nauk okazało się zadaniem niewykonalnym. 
Nowa rzeczywistość społeczno-polityczna powstała 
w roku 1945 zaktywizowała środowisko, które na 
temat badań i organizacji nauki prowadziło prace 
studyjne nawet w czasie wojny [2].
 Na wniosek prezydenta Krajowej Rady Narodo-
wej Bolesława Bieruta, członek tej Rady, a zarazem 
prezes Polskiej Akademii Umiejętności Stanisław 
Kutrzeba przedstawił 20 lutego 1945 roku projekt 
nowej organizacji nauki w Polsce [3]. Podstawową 
zmianą w stosunku do stanu z lat 1918-1939 miało 
być zjednoczenie wszystkich, zróżnicowanych struk-
tur w jedną centralną instytucję – Polską Akademię 
Umiejętności z siedzibą w Krakowie. Reforma miała 
polegać na rozwiązaniu i jednocześnie przejęciu 
aktywów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 
Kasy im. Józefa Mianowskiego oraz Poznańskiego, 
Lwowskiego i Wileńskiego Towarzystwa Naukowe-
go. Na ich miejsce Stanisław Kutrzeba postulował 
powołanie oddziałów terenowych PAU. O ile sama 
idea jednej ogólnopolskiej Akademii miała licznych 
zwolenników, o tyle utworzenie jej na niezmienionej 
strukturze PAU, a tym samym jej lokalizacja w Kra-
kowie, napotkała na zdecydowany opór. Postulat, 
aby siedzibą akademii była stolica, był silnie akcen-
towany już w okresie międzywojennym. 
 „W toku gorących, czy wręcz gorączkowych dys-
kusji prowadzonych w kręgach administracji 
państwowej i w środowisku naukowym, jego dwóch 
instytucji przedstawicielskich, Polskiej Akademii 

Umiejętności w Krakowie i Towarzystwa Naukowe-
go Warszawskiego, powstawała – zgodnie z jednej 
strony z etatystycznymi założeniami polityki państwa 
o nowym ustroju społeczno-gospodarczym, a z dru-
giej z tendencjami unowocześniania i intensyfikacji 
badań w sieci instytutów podporządkowanych kor-
poracji uczonych – koncepcja ogólnokrajowej cen-
tralnej instytucji, planującej i rozwijającej badania 
naukowe prowadzone na zasadach, co podkreślano, 
pracy zespołowej”.[4]
 Przyszły obraz Polskiej Akademii Nauk i jej zada-
nia przedstawił Jan Dembowski podczas I Kongresu 
Nauki Polskiej, który w dniach 30 czerwca – 2 lipca 
1951 roku obradował w gmachu Politechniki 
Warszawskiej. Było to największe w historii naszego 
kraju zgromadzenie ludzi nauki. Łącznie z zaproszo-
nymi gośćmi z kraju i zagranicy uczestniczyły w nim 
1762 osoby.
 Powstanie Polskiej Akademii Nauk stworzyło 
możliwości urzeczywistnienia zamierzeń, które 
uprzednio były nie do zrealizowania na szerszą skalę, 
a mianowicie zakładania placówek badawczych 
przez wybitnych ludzi nauki. W roku 1952 PAN 
przejęła 4 placówki samodzielne i 4 placówki 
pomocnicze. W roku 1956 łączna liczba insty-
tutów, zakładów, bibliotek działających w ramach 
Akademii wynosiła 69. To bezprecedensowe tempo 
tworzenia warsztatów badawczych było docenianym 
atutem PAN.
 Rok 1956 przyniósł wielkie zmiany na świecie 
i w Polsce, które również dotyczyły Akademii. Na 
sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniach 11 i 12 
czerwca poddano ostrej krytyce postawę i dotych-
czasową działalność kierownictwa w szczególności 
w zakresie nauk humanistycznych, socjologii i biolo-
gii. W konsekwencji władze Akademii podały się do 
dymisji. Na Nadzwyczajnej Sesji ZO PAN (11-12 
stycznia 1957 roku) na prezesa wybrano Tadeusza 
Kotarbińskiego, a stanowisko sekretarza naukowego 
zachował Henryk Jabłoński.
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 W okresie kryzysu władz Akademii niektórzy 
uczeni w Krakowie podjęli starania mające na celu 
rewitalizację Polskiej Akademii Umiejętności. 
Zamierzenia te nie znalazły szerszego poparcia, 
przede wszystkim u tych profesorów, którzy rozbu-
dowywali założone przez siebie placówki Polskiej 
Akademii Nauk. W Krakowie nie była to liczna gru-
pa, ale o dużym dorobku własnym i uznanym auto-
rytecie. Jedną z pierwszych placówek PAN był 
Zakład Gospodarki Stawowej. Założony w roku 
1952, po roku zmienił nazwę na Zakład Biologii 
Stawów. Jego założycielem i kierownikiem był Karol 
Starmach. Na polu tworzenia nowych warsztatów 
badawczych najbardziej aktywny był Władysław 
Szafer. W roku 1952 utworzył Zakład Ochrony 
Przyrody, a w rok później z jego inicjatywy powstał 
Zakład Botaniki, który pod jego kierownictwem stał 
się w 1956 roku Instytutem.
 W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych powsta-
ły placówki PAN nie tylko z zakresu biologii. Janusz 
Supniewski od podstaw stworzył w Krakowie Zakład 
Farmakologii (1954). Od zarania po dzień dzisiejszy 
Instytut Farmakologii pozostaje jedną z najbardziej 
efektywnych badawczo placówek w Polsce.
 W roku 1954 Witold Budryk zorganizował 
Zakład Mechaniki Górotworu. Placówka o szczegól-
nym znaczeniu dla obszarów o rozbudowanej gospo-
darce górniczej została w 1977 roku przekształcona 
w Instytut. Wymienione ośrodki należały do grupy 
placówek zaliczanych do samodzielnych. Równole-
gle powstawały w Krakowie struktury związane 
z innymi ośrodkami. Jednostką o takim charakterze 
był uformowany w roku 1952 Zakład Metali, który 
był placówką pomocniczą przy Wydziale IV PAN. 
Jego założycielem był Aleksander Krupkowski – jego 
imię nosi obecnie Instytut Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej, któremu Zakład dał początek. 
 Akademicy krakowscy, w szczególności Włady-
sław Szafer, mieli obawy, że powrót do aktywności 
PAU może wpłynąć negatywnie na rozwój placówek 
PAN i z tych powodów skutecznie się temu zamie-
rzeniu przeciwstawiali. Proces tworzenia placówek 
PAN miał miejsce we wszystkich ośrodkach akade-
mickich, w szczególności w Warszawie. Łączna liczba 
placówek naukowych i pomocniczych w roku 1956 

wzrosła do 69. W większości były to powstałe od 
nowa struktury, a nie wywodzące się z placówek PAU 
czy TNW. Czymś wyjątkowym była nie tylko dyna-
mika rozwoju. Działo się to w czasach, w których 
ówczesna władza nazywała się „dyktaturą proleta-
riatu”, a mimo to instytuty i zakłady Polskiej Akade-
mii Nauk powstawały z inicjatywy uczonych jako 
pola do realizacji ich zamierzeń badawczych, a nie 
z nakazu Wydziału Nauki KC PZPR. Takie okolicz-
ności sprzyjające wybitnym jednostkom pojawiły się 
tylko raz w całej powojennej historii Polski. Nie po-
zostaje więc nic innego, jak przyłączyć się do wypo-
wiedzi Janusza Tazbira sprzed dziesięciu laty: 
„Nie martwmy się zbytnio o genealogię „jubilatki”, 
niekiedy wytykaną Polskiej Akademii Nauk. O po-
trzebie jej stworzenia mówiono i pisano już w okresie 
II Rzeczypospolitej. To prawda, że została wreszcie 
powołana do życia w państwie pozbawionym fak-
tycznie suwerenności, ale przecież żadna z liczących 
się dziś instytucji naukowych, od PAU poczynając, 
a na TNW kończąc, nie miała swojej kolebki w nie-
podległej Polsce. Ludzie żyjący w XXI w. będą zaś 
zapewne mówić o PAN to samo, co Mikołaj Rej rzekł 
był o Akademii Krakowskiej, a mianowicie, że komu 
nie była ojcem, to na pewno była dziadkiem. Jeśli 
bowiem nie oni sami, to ich ojcowie pozostawali 
w jakimś związku z wydawnictwami i placówkami 
Akademii”.[5]
 Ustanowienie Polskiej Akademii Nauk wniosło 
nowe wartości i dużo dynamiki do badań poczynając 
od humanistyki po nauki inżynierskie. 32 działające 
obecnie instytuty PAN narodziły się od podstaw 
w latach 1952-1956. Z perspektywy 60 lat dostrze-
gamy wielkość tych, którzy je w tamtych trudnych 
czasach budowali. 
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Marian Truszczyński, członek rzeczywisty PAN       
REFLEKSJE NA TEMAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W SZEŚĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ 
POWSTANIA – Z POZYCJI PRACOWNIKA INSTYTUTU BADAWCZEGO

 Moje pierwsze kontakty z Polską Akademią Nauk 
miały miejsce w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Po ukończeniu studiów w 1953 roku na 
wydziale medycyny weterynaryjnej we Wrocławiu, 
zostałem zatrudniony w charakterze asystenta 
w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym (PIWet) 
w Puławach, będącym instytutem badawczym 
resortu rolnictwa. W PIWet pracował wtedy członek 
i wiceprezes PAN – prof. Witold Stefański, wybitny 
zoolog i parazytolog, twórca polskiej szkoły nauko-
wej w tej dziedzinie. Jemu zawdzięczam wieloletnią 
współpracę naukowo-badawczą z członkiem PAN 
prof. Edmundem Mikulaszkiem, czołowym mikro-
biologiem i immunochemikiem z Akademii Medycz-
nej w Warszawie. Pod jego kierunkiem przygotowa-
łem rozprawę doktorską i uzyskałem w 1959 roku 
stopień doktora. Dzięki kontynuowanej współpracy 
oraz zachęcie ze strony Profesora do prowadzenia 
podstawowych badań poznawczych powstały kolej-
ne opracowania, łącznie z rozprawą habilitacyjną. 
 Przedstawiony przykład oddziaływania człon-
ków PAN na środowiska, w szczególności predyspo-
nowane do wykonywania badań aplikacyjnych, 
świadczy, że Akademia od początku swego istnienia 
szerzej uwzględniała obszar nauki, inspirując do 
podejmowania badań poznawczych, korzystnie 
wpływających na wartość zamierzonych innowacji. 
 Wśród form przekazywania w minionym sześć-
dziesięcioleciu dokonującego się w dziedzinie nauki 
postępu, zwłaszcza nowoczesnych technik badaw-
czych, należy też wymienić staże pracowników szkol-
nictwa wyższego i instytutów resortowych, czyli jed-
nostek badawczo-rozwojowych, w instytutach PAN 
oraz organizowane w nich studia doktoranckie.
 Znaczącą rolę w integrowaniu polskiego środo-
wiska naukowego i kształtowaniu polityki naukowej 
kraju odegrały komitety naukowe PAN, co potwier-
dzam na podstawie doświadczenia jako członek – od 

1965 roku – Komitetu Mikrobiologii i od 1966 roku 
– Komitetu Nauk Weterynaryjnych. Działający 
w nich wybitni uczeni i członkowie PAN, a zwłaszcza 
w pierwszym prof. Władysław Kunicki-Goldfinger, 
a w drugim prof. Abdon Stryszak, nadawali kierunki 
tematyce badawczej, organizowali konferencje na-
ukowe, a przede wszystkim rozbudzali entuzjazm do 
pracy naukowej nie tylko w Akademii, ale też w szko-
łach wyższych i resortowych instytutach badawczych. 
Owocne okazały się posiedzenia komitetów w róż-
nych ośrodkach kraju. Umożliwiały bowiem zapo-
znawanie się tam z nowymi koncepcjami i poziomem 
wyposażenia laboratoriów. Dawały też sposobność 
do nawiązywania współpracy oraz przyjaźni.
 Do niekorzystnych zjawisk działalności komite-
tów PAN należało nie zawsze wystarczające zaanga-
żowanie niektórych ich przewodniczących i człon-
ków w realizowaniu przyjętych zadań. Przyczyną 
zastrzeżeń, znajdującą się poza środowiskiem komi-
tetów, było przeznaczanie zbyt skromnych środków 
na ich działalność. Najważniejszym powodem ogra-
niczania z czasem wpływu komitetów PAN na śro-
dowisko naukowe kraju okazało się jednak pozba-
wienie ich, decyzjami odnośnych ustaw rządowych, 
oddziaływania na podział funduszy przeznaczonych 
na realizację tematyki badawczej, w tym promowa-
nie priorytetów badawczych. Funkcję tę przejął 
Komitet Badań Naukowych, a następnie Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy nieuwzględ-
nianiu nawet konsultacyjnej roli komitetów PAN. 
 Działające w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oddziały 
PAN, co do których zasadności istnienia wysuwane 
były zastrzeżenia, a nawet wnioski o ich likwidację, 
oceniam wbrew temu pozytywnie, zwłaszcza na pod-
stawie zajmowanego od 2007 roku stanowiska wice-
prezesa Oddziału Lubelskiego. Przyczyniają się one 
bowiem do intelektualnego wzbogacania działalności 
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środowisk naukowych szkół wyższych i instytutów 
badawczych poszczególnych regionów Polski. Inte-
grują je i są forum dyskusji przedstawicieli lokalnych 
ośrodków badań i edukacji. Wpływają, we współpra-
cy z administracją wojewódzką oraz z przedsiębior-
stwami, na poziom efektywności gospodarczej.
 Jak wynika z moich osobistych wieloletnich 
wspomnień, począwszy od wyboru na członka 
korespondenta PAN w 1976 roku, plenarne sesje 
Zgromadzenia Ogólnego PAN oraz organizowane 
przez Akademię konferencje i sympozja, jak też 
kontakty w czasie posiedzeń Komisji do spraw Stop-
ni i Tytułów Naukowych stanowiły i stanowią spo-
sobność oddziaływania na środowisko naukowe ta-
kich wybitnych uczonych, a równocześnie członków 
PAN w tym jej prezesów, jak profesorowie: Tadeusz 
Kotarbiński, Janusz Groszkowski, Witold Nowacki, 
Aleksander Gieysztor, Henryk Samsonowicz, Janusz 
Tazbir, Karol Modzelewski oraz wiele innych 
znamienitych postaci polskiej nauki.
 Zgodnie z ostatnio prowadzonymi rankingami 
oceniającymi osiągnięcia i pozycję środowisk nauko-
wych w skali międzynarodowej, w tym w Polsce 
– instytuty PAN zajęły znacznie wyższe miejsce niż 
krajowe szkoły wyższe i instytuty badawcze. Nieza-
leżnie od tego wyróżniającego Akademię wyniku 
wydaje się, że uzyskane w tym środowisku rezultaty 
badań poznawczych mogłyby w większym stopniu 
przyczynić się do zwiększania efektywności krajowej 
gospodarki innowacyjnej. 
 Wyraz temu daje ustawa o PAN z 30 kwietnia 
2010 roku, nawiązująca do uwag o współpracy PAN 

w procesie wdrażania osiągnięć naukowych do prak-
tyki. Postuluje ona pod adresem Akademii: „przed-
stawianie opinii i programów dotyczących spraw 
nauki oraz wykorzystywania wyników badań w prak-
tyce”, „współpracę z uczelniami, instytutami badaw-
czymi i towarzystwami naukowymi wszczególności 
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych” 
jak również „współpracę ze środowiskiem społecz-
no-gospodarczym w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia”.
 Wskazany jest – jak sądzę – wobec tych sformu-
łowań umiar, jeżeli zważy się, że głównym celem 
aktualnej reformy w obszarze nauki jest przybliżenie 
krajowych osiągnięć naukowych, w ścisłym tego 
słowa znaczeniu, do wysokiego światowego pozio-
mu, do czego przede wszystkim predysponowane są 
zespoły badawcze Akademii. Zatem ich najważniej-
szym nurtem działania powinny pozostać podstawo-
we badania poznawcze.
  Niebezpieczeństwem dla przyszłego rozwoju 
nauki w Polsce, w tym w Akademii, jest nasilająca 
się negatywna selekcja kandydatów na pracowników 
nauki. Wśród przyczyn wymieniam wyrażane przez 
decydentów i ze strony dużego odsetka społeczeń-
stwa niedocenianie nauki oraz jej marginalizację. 
Ważnym powodem jest również niskie uposażenie, 
nie tylko dla rozpoczynających karierę naukową, 
ale również tych ze stopniem doktora i doktora 
habilitowanego oraz tytułem profesora, co dodatko-
wo skłania do wieloetatowości, rozpraszając poten-
cjał badawczy, który i tak jest zbyt skromny.



204

1952
2012 MOJA AKADEMIA. WIELOGŁOS UCZONYCH – nauki biologiczne i rolnicze

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE

Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent PAN       
JUBILEUSZ SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
– REFLEKSJE OSOBISTE O PRZESZŁOŚCI, TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

 Pierwszą refleksją, która nasunęła mi się tuż po 
otrzymaniu zaproszenia do napisania tego tekstu, 
było to, że Polska Akademia Nauk obchodzi dopiero 
sześćdziesiąte urodziny. Dopiero, gdyż w mojej pod-
świadomości istniała jakby zawsze. Może jest to 
spowodowane tym, że Akademia jest ode mnie nieco 
starsza, zatem odkąd tylko zacząłem interesować się 
nauką, PAN już istniała i efektywnie działała. Począt-
kowo, gdy byłem studentem, potem asystentem czy 
adiunktem na uczelni, rozpoznawałem PAN głównie 
poprzez działalność naukową jej instytutów. Wtedy 
też, jako pracownik uczelni, którego szef (nieodżało-
wany prof. Karol Taylor) ściśle współpracował 
z pracownikami PAN, byłem zdziwiony swoistą ry-
walizacją i konkurencją pomiędzy instytutami PAN 
a uczelniami. Konkurencja i rywalizacja powinny 
być motywujące i stymulujące do rozwoju, ale w tym 
przypadku łączyły się raczej z pewną niechęcią (może 
nie wyrażaną wprost, ale jednak w wąskim gronie 
rozmówców określaną chociażby jako „my” i „oni”) 
czy rodzajem zazdrości („oni” nie mają obowiązków 
dydaktycznych i mogą poświęcić się całkowicie 
nauce – w ustach pracowników uczelni; „oni” mają 
bezpośredni kontakt ze studentami i możliwość 
wyboru najlepszych kandydatów na doktorantów 
czy młodych pracowników – w ustach pracowników 
instytutów PAN). 
 Wolę współpracę od rywalizacji (szczególnie, gdy 
mówimy o nauce a nie o zawodach sportowych), 
dlatego z ogromną radością obserwowałem inicjaty-
wę profesorów Karola Taylora (ówczesnego kierow-
nika Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu 
Gdańskiego) i Włodzimierza Zagórskiego-Ostoi 
(ówczesnego dyrektora Instytutu Biochemii i Biofi-
zyki PAN) utworzenia pracowni instytutu PAN 
afiliowanej przy uczelni. Pracownia powstała w 1995 
roku, po podpisaniu umowy pomiędzy Rektorem 
Uniwersytetu Gdańskiego a Prezesem Polskiej 

Akademii Nauk, otrzymując nazwę Pracowni Biolo-
gii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki 
Polskiej Akademii Nauk afiliowanej przy Uniwersy-
tecie Gdańskim. Najprawdopodobniej była to pierw-
sza tego typu jednostka w Polsce. Z perspektywy 
kilkunastu lat działalności tej Pracowni mogę 
z całym przekonaniem powiedzieć, że decyzja o jej 
utworzeniu była nader trafna. Pracownicy tej jed-
nostki są bowiem zatrudnieni w instytucie PAN, 
jednak fizycznie pracują w pomieszczeniach Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Powoduje to, że mają obie rzeczy, 
których pracownicy uczelni i instytutów PAN 
zazdrościli sobie nawzajem: z jednej strony nie mają 
formalnych obciążeń dydaktycznych, ale z drugiej 
strony mają codzienny kontakt ze studentami, 
są opiekunami prac magisterskich, itd. Stworzyło to 
bardzo dobre warunki pracy naukowej, których 
efektem są liczne publikacje w wysoko notowanych 
czasopismach naukowych i stosunkowo szybkie 
awanse naukowe pracowników (w postaci zdobywa-
nia stopni naukowych). Pracownia liczy zaledwie 
cztery osoby, a mimo to jest istotną jednostką zarów-
no dla Uniwersytetu Gdańskiego, jak i dla Instytutu 
Biochemii i Biofizyki PAN. Co ciekawe, w budynku 
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN zlokalizowane 
są pomieszczenia, w których pracują naukowcy 
zatrudnieni w innej uczelni – Uniwersytecie War-
szawskim. Sytuacja jest poniekąd odwrócona, ale 
mimo braku istnienia formalnej wspólnej jednostki 
organizacyjnej, korzyści ze współpracy pomiędzy 
uczelnią a instytutem PAN są tak oczywiste, że nie 
ma nawet potrzeby ich wyliczania i podawania 
konkretnych argumentów. 
 Te dwa przykłady utwierdzają mnie w przekona-
niu, że z jednej strony ścisła współpraca pomiędzy 
uczelniami a instytutami PAN może być niezwykle 
efektywna, a z drugiej – odrębne istnienie zarówno 
jednych jak i drugich ma głęboki sens, z uwagi na 
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innego rodzaju możliwości oraz odmienne zadania, 
jakie mają one do spełnienia w systemie nauki 
i edukacji.
 Drugi aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, 
dotyczy Akademii jako korporacji uczonych. Dla 
mnie było to zawsze grono osób o najwyższym auto-
rytecie w nauce. Byłem dumny, że członkiem PAN 
był mój mentor naukowy prof. Karol Taylor; teraz 
mam zaszczyt samemu należeć do grona członków 
PAN. Jeśli zadaję sobie pytanie, czego teraz oczekuję 
od działalności tej korporacji, to oczywistą odpowie-
dzią jest, że dbania o jak najefektywniejszy rozwój 
nauki w Polsce. Problemem jest jednak, jak to robić 
i na co zwracać szczególną uwagę. Jakie faktyczne 
możliwości wpływu na poziom badań naukowych 
w naszym kraju mają członkowie PAN? Z jednej 
strony niewątpliwie niezmiernie istotna jest właści-
wa ocena stanu nauki w Polsce oraz próby wskazania 
dróg rozwoju. Takie merytoryczne działania są stale 
podejmowane zarówno przez wydziały PAN, jak 
i poszczególne komitety PAN. Uważam jednak, 
że aktualnie rozwój nauki w Polsce staje się w ogrom-
nym stopniu zagrożony. Głównym zagrożeniem 
nie jest jednak niedostatek środków finansowych. 
Co prawda, oczywiście – jest on od dawna wielkim 
problemem, ale na razie nie doprowadził do załama-
nia się prac naukowych w naszym kraju. Poważne 
zagrożenie załamania widzę w powiększającej się 
w zawrotnym tempie biurokratyzacji w prowadzeniu 
prac naukowych oraz zalewie absurdalnych przepi-
sów, które nie tylko nie ułatwiają realizacji projektów 
badawczych, ale w ogromnym stopniu ją utrudniają, 
skutecznie opóźniają, a niekiedy nawet uniemożli-
wiają. Wystarczy wspomnieć przepisy ustawy 
– Prawo zamówień publicznych, których przestrze-
ganie podczas realizacji projektu naukowego całko-
wicie wyklucza efektywne badania, chociażby tylko 
z tego powodu, iż w nauce nie jest możliwe zaplano-
wanie niczego z kilkunastomiesięcznym wyprzedze-
niem. Gdyby było to możliwe, to takie prace nie 
byłyby już z definicji pracami naukowymi. Drugim 
przykładem jest  monstrualnie rozbudowana część 

administracyjna wielu programów, niby nastawio-
nych na finansowanie badań naukowych, w rzeczy-
wistości jednak sprowadzających się do tego, że przy 
ocenie realizacji projektu procedury wydatkowania 
przyznanych środków stają się wielokrotnie ważniej-
sze od merytorycznych efektów wykonywanych 
zadań, na które przecież zostały przeznaczone środki. 
 Z przerażeniem stwierdzam, że mimo posiadania 
środków finansowych na realizację projektów 
naukowych, czas jaki mogę poświęcić na planowanie 
badań, kierowanie wykonaniem doświadczeń, anali-
zę wyników i wyciąganie wniosków topnieje w za-
straszającym tempie. Odbywa się to kosztem inten-
sywnych działań na rzecz znalezienia sposobu, aby 
najpierw zakupić faktycznie to, co jest do badań 
potrzebne i w czasie nieprzeciągającym się tygodnia-
mi i miesiącami, a potem – udowodnić, że każdy 
wydatek był absolutnie zgodny z ogólnymi planami 
stworzonymi kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy 
temu, a procedury administracyjne, które zmieniały 
się kilkanaście razy podczas trwania projektu, były 
zawsze nienagannie przestrzegane, mimo iż niektóre 
przepisy były ze sobą wzajemnie sprzeczne. Towa-
rzyszy temu wypełnianie setek, a nawet tysięcy 
formularzy niewnoszących niczego do meritum pro-
jektu, a co najbardziej frustrujące, często okazuje się, 
że uzyskane efekty merytoryczne nie mają prawie 
żadnego znaczenia przy ocenie realizacji projektu. 
 Uważam, że jako korporacja nie tylko powinni-
śmy, ale musimy stanowczo przeciwstawić się takie-
mu rozwojowi spraw oraz podjąć szybkie i intensyw-
ne działania w celu uzdrowienia tej sytuacji 
i uwolnienia nauki polskiej z tej postępującej choro-
by. Myśląc o ewentualnym jubileuszu stulecia PAN, 
nie powinniśmy się bać, iż będzie to tylko smutna 
uroczystość, podczas której nasi uczniowie będą co 
najwyżej wspominać o istnieniu w Polsce badań na-
ukowych na poziomie, którego nie należy się wsty-
dzić. Jako pochodzący z wyboru członkowie najważ-
niejszej korporacji naukowej w Polsce – jesteśmy 
takie działania polskiej nauce po prostu winni.
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Adam Bielański, członek rzeczywisty PAN       
PÓŁ WIEKU Z POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK   

 W pierwszej połowie lat trzydziestych XX wieku, 
a więc w latach moich studiów uniwersyteckich, rolę 
najwyższej instytucji w nauce polskiej odgrywała 
Polska Akademia Umiejętności, założona w 1872 
roku. W tym okresie należeli do niej najwybitniejsi 
uczeni polscy, a w ich liczbie tacy luminarze nauk 
chemicznych jak Leon Marchlewski, Jakub Parnas, 
Józef Zawadzki, a także żyjący za granicą: Maria 
Skłodowska-Curie i Kazimierz Fajans. W okresie 
powojennym PAU nie była mile widziana przez wła-
dze socjalistyczne i po roku 1951 zmuszona została 
do zawieszenia swojej działalności, co wywołało 
duże rozgoryczenie w środowisku krakowskim.
 Moim pierwszym spotkaniem z działaniem 
utworzonej w 1952 roku Polskiej Akademii Nauk 
było wejście do utworzonego przy prof. Bogdanie 
Kamieńskim zespołu badawczego zajmującego się 
różnymi działami fizykochemii powierzchni. Zespo-
ły takie były tworzone wokół członków PAN i były 
zlokalizowane w uczelniach wyższych, w których 
brakowało możności zatrudnienia młodych ludzi 
kończących studia i pragnących poświęcić się pracy 
naukowej. W oparciu o takie zespoły powstały 
później niektóre instytuty Polskiej Akademii Nauk, 
dotąd działające, jak np. Instytut Katalizy i Fizyko-
chemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie 
lub Instytut Niskich Temperatur i Badań Struktural-
nych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wro-
cławiu. Moja grupa w zespole prof. Kamieńskiego 
była zlokalizowana w Katedrze Chemii Nieorganicz-
nej – na Wydziale Ceramicznym AGH. Wśród jej 
pracowników wybijali się Jerzy Dereń i Jerzy Haber.
 Z korporacją PAN i jej członkami spotkałem się 
bliżej dopiero w roku 1965, gdy zostałem wybrany 
do jej składu. Natrafiłem wówczas na bardzo przyja-
zną atmosferą i swobodę wypowiadania swoich 
poglądów. Było dużym zaszczytem powołanie mnie 
przez Wydział III na przewodniczącego Komitetu 
Nauk Chemicznych (obecnie Komitet Chemii PAN). 
Z czasów mojej kadencji (1966-1977) wspominam 

wiceprzewodniczącego Komitetu, prof. Stanisława 
Malinowskiego, gotowego zawsze do zajęcia się 
sprawami Komitetu. Jemu też zawdzięczamy inicja-
tywę spotkań czechosłowacko-polskich i polsko-
francuskich odbywających się periodycznie i groma-
dzących po stronie polskiej zarówno pracowników 
PAN, jak i pracowników wyższych uczelni zaintere-
sowanych katalizą chemiczną.
 W późniejszym okresie brałem przez wiele lat 
udział w pracach Prezydium PAN, także jako wice-
prezes tej instytucji. Trudno nie wspomnieć prezesów 
PAN owych czasów: Jana Kostrzewskiego, Aleksan-
dra Gieysztora, Leszka Kuźnickiego i Mirosława 
Mossakowskiego, z którymi łączyły mnie przyjaciel-
skie, otwarte a nawet serdeczne stosunki.
 W latach sześćdziesiątych Komitet Chemii opra-
cował memoriał dotyczący potrzeb rozwojowych 
nauk chemicznych w Polsce. Przyczynił się on w du-
żym stopniu do zawarcia przez PAN i Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego porozumienia o utworzeniu 
laboratoriów środowiskowych, których zadaniem 
było umożliwienie dostępu do nowoczesnej aparatu-
ry badawczej, której brak odczuwało się ze względu 
na trudności dewizowe.
 W moich wspomnieniach o PAN pojawiają się 
także prace krakowskiego Oddziału PAN powstałego 
w 1957 roku. Jego prezesami w pierwszych kaden-
cjach byli prof. Władysław Szafer a następnie prof. 
Aleksander Krupkowski. W latach siedemdziesiątych 
Oddział prowadzony był przez prof. Mariana Mię-
sowicza i Jerzego Litwiniszyna. W Oddziale poświę-
cano wiele uwagi komisjom, które w pewnym 
stopniu zapełniały pustkę powstałą w środowisku 
krakowskim po zawieszeniu działań Polskiej Akade-
mii Umiejętności. W Oddziale zachowano też pamięć 
o PAU i brutalnym zmuszeniu jej do zawieszenia swej 
działalności. Nie zezwolono też na wznowienie dzia-
łalności przez PAU po „październiku” 1956 roku. 
O sprawie tej przypomniało zebranie członków 
krakowskiego Oddziału w dniu 3 marca 1989 roku, 
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kiedy już oczekiwano rozpoczęcia „Okrągłego 
Stołu”. Poruszenie sprawy zawieszenia PAU dopro-
wadziło do opracowania w Oddziale memoriału, 
który został przedstawiony na posiedzeniu Prezy-
dium PAN w dniu 29 maja 1989 roku. Przyjęło ono 
postulat reaktywowania PAU. Sprawa reaktywacji 
PAU znalazła się także w uchwałach Zgromadzenia 
Ogólnego Polskiej Akademii Nauk w dniu 30 maja 
1989 roku. Oddziałowi krakowskiemu zlecono 
powołanie komisji do prowadzenia tej sprawy 
w imieniu PAN. Komisja przygotowała – w porozu-
mieniu z żyjącymi podówczas członkami PAU 
– spotkanie w Warszawie w dniu 16 października 
1989 roku. Przybyli na nie profesorowie: Henryk 
Barycz, Wacław Gajewski, Władysław Kuraszkie-
wicz, Włodzimierz Kuryłowicz, Gerard Labuda i Jan 
Safarewicz. Obecni byli także członkowie prezydium 
krakowskiego Oddziału PAN. Członkowie PAU 
zapoznali się z opinią prawną prof. Józefa Skąpskie-
go z Wydziału Prawa UJ stwierdzającą, że PAU jako 
instytucja, która nie została w prawny sposób roz-
wiązana, może prawomocnie podjąć działalność. 

Członkowie PAU uznali swoje spotkanie za Zgroma-
dzenie Walne PAU. Równocześnie, ze swojego grona 
wybrali prof. Gerarda Labudę na prezesa PAU, uzna-
li ponadto członków krakowskiego Oddziału PAN 
za członków Polskiej Akademii Umiejętności. 
Nawiązując zaś do statutu z lat trzydziestych, posta-
nowili zwrócić się do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o zatwierdzenie wyboru prezesa PAU. 
W dalszej części zebrania dokonano wyboru kilku 
nowych członków PAU, a prof. Józefowi Skąpskiemu 
powierzyli funkcję sekretarza generalnego PAU. 
 Wznowienie działalności Polskiej Akademii 
Umiejętności spotkało się z wyraźnym zadowole-
niem członków Prezydium PAN i jej władz. Powsta-
wało również wiele problemów prawnych związa-
nych ze zwrotem majątku PAU przekazanego 
uchwałą rządu PRL w gestię PAN. Stały one już poza 
moim udziałem. O ile mi wiadomo, zostały załatwio-
ne na podstawie porozumienia pomiędzy prezesem 
PAU Kazimierzem Kowalskim a prezesem PAN 
Mirosławem Mossakowskim.
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Paweł M. Rowiński, członek korespondent PAN       
NAUKI O ZIEMI W PAN – REFLEKSJE OSOBISTE

 „Nawet jeśli nie jesteśmy tego zawsze świadomi, 
nauki o Ziemi kształtują nasze codzienne życie”.
                    (Reinhard Hüttl, Oursurprising planet, 

                  Spektrum AkademischerVerlag, 2011)

 Moja praca zawodowa od początku była ściśle 
związana z Polską Akademią Nauk. Zaraz po stu-
diach matematycznych na Uniwersytecie Warszaw-
skim do pracy przyjmował mnie ówczesny sekretarz 
naukowy Polskiej Akademii Nauk, wybitny, znany 
w całym świecie hydrolog prof. Zdzisław Kaczma-
rek. Dzięki temu już u progu swojej przygody ba-
dawczej miałem styczność z Wielkimi nauki polskiej. 
Pozycja członka Akademii wydawała mi się wtedy 
czymś abstrakcyjnym i nieosiągalnym. Teraz, kiedy 
piszę te słowa, olbrzymią satysfakcję sprawia mi fakt, 
że dostąpiłem zaszczytu wstąpienia do tego elitarne-
go grona i, jak się okazuje, jako obecnie najmłodszy 
jego członek. Ten fakt sprawia mi jednak pewien 
kłopot, szczególnie kiedy myślę o społecznym od-
biorze Akademii. Przecież jestem w wieku, w którym 
w wysoko rozwiniętych krajach profesorowie zaj-
mują najwyższe stanowiska i są często członkami 
różnych korporacji uczonych. Zatem nie powinno 
być tak, że członkostwo w Akademii poniżej pięć-
dziesiątego roku życia jest czymś tak unikatowym. 
Skłania to również do refleksji nad awansem zawo-
dowym polskich uczonych, chociaż muszę z całą 
mocą podkreślić, że nigdy w swojej karierze nie spo-
tkałem się z próbami spowolnienia mojej kariery. 
Moi starsi koledzy, również akademicy, bardzo mi 
sprzyjali, gdy występowałem z wnioskiem o wszczę-
cie przewodu habilitacyjnego, o rozpoczęcie proce-
dury profesorskiej, czy też gdy wysunęli mnie do 
rywalizacji o uzyskanie statusu członka Akademii. 
Dlatego tocząca się dyskusja o blokowaniu karier 
młodych uczonych, o niemożliwości szybkiej habili-
tacji na podstawie dorobku naukowego jest dla mnie 
niezrozumiała i próby (niestety udane) manipulacji 
przy obniżaniu poprzeczki kolejnych awansów 

zawodowych są, w moim przekonaniu, niezwykle 
niebezpieczne.
 Mój związek z Akademią odbywał się głównie 
przez pracę w Instytucie Geofizyki PAN, w którym 
przeszedłem przez wszystkie szczeble od asystenta 
do profesora. Moja praca naukowa koncentrowała 
i koncentruje się głównie wokół zagadnień hydro-
dynamiki środowiskowej, w szczególności turbu-
lentnego transportu masy i energii w płynącej wodzie 
(np. w rzekach). W dziedzinie tej mam przyjemność 
współpracować z uczonymi z najlepszych świato-
wych ośrodków. Badania dotyczą zagadnień o ol-
brzymim znaczeniu społecznym – m.in. katastrof 
spowodowanych przez powodzie, katastrof hydro-
ekologicznych, procesu przemieszczania się zanie-
czyszczeń. Poza pracami stricte naukowymi, to 
między innymi prestiż Akademii pozwala mi na 
uczestniczenie w różnych światowych gremiach; 
ostatnio np., w drodze wyborów obejmujących 
wszystkich członków International Association of 
Hydro-Environment Engineering and Research 
IAHR, zostałem po raz drugi członkiem zarządu 
europejskiego oddziału tej kluczowej organizacji. 
W ostatnich latach pełniłem funkcje najpierw za-
stępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych, a potem 
dyrektora.Właśnie dobiega końca moja pierwsza 
kadencja zarządzania Instytutem Geofizyki PAN. 
Jestem też współtwórcą pierwszego Centrum 
Polskiej Akademii Nauk – Centrum Badań Ziemi 
i Planet (GeoPlanet) i obecnie przewodniczę Radzie 
Dyrektorów tego Centrum. Jest to niezwykle ambit-
ny i ciekawy projekt, pozwalający na integrację nauk 
o Ziemi w Polsce. Istotnym czynnikiem spajającym 
naukową aktywność czterech jednostek wcho-
dzących w skład Centrum jest pokrewna, często 
wspólna metodyka badawcza, wykorzystująca aparat 
pojęciowy nauk fizycznych, chemicznych, matema-
tycznych i geologicznych. Z drugiej strony, komple-
mentarność reprezentowanych dyscyplin naukowych 
sprawia, że Centrum obejmować będzie zasadnicze 
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spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet. 
Marzeniem jest, aby – podobnie jak to się dzieje 
w innych krajach Unii Europejskiej – takie centra 
odgrywały znaczącą rolę w budowaniu polskiej 
pozycji na mapie nauki europejskiej, ale do tego 
niezbędne jest spełnienie wielu warunków. Z entu-
zjazmem uczonych, pomysłami badawczymi, kon-
taktami z najlepszymi światowymi ośrodkami nie ma 
najmniejszego problemu. Sam, niewątpliwie, zali-
czam się do entuzjastów tego projektu. Problemem 
staje się jednak rozumna, prorozwojowa polityka 
naukowa państwa, wspierająca najlepsze ośrodki 
badawcze. Do najlepszych, bez wątpienia, należą in-
stytuty Polskiej Akademii Nauk, o czym świadczą 
obiektywne rankingi – przypomnijmy, że w rankingu 
SIR (SCIMAGO Institutions Ranking) w 2011 roku 
Polska Akademia Nauk zajęła 81 miejsce, podczas 
gdy najlepsza uczelnia – Uniwersytet Jagielloński 
– uplasowała się na pozycji 363. Wspominam o tym 
fakcie, aby podkreślić, że głównym zadaniem władz 
powinno być pielęgnowanie tego, co w polskiej na-
uce jest najlepsze, a także sprzyjanie poprawie pozy-
cji najlepszej naukowej instytucji w kraju. Gdybym 
miał, jako najmłodszy członek korporacji, wskazać 
na główne zagrożenia dla rozwoju instytutów na-
ukowych PAN – w tym mojego instytutu i nowo 

powołanego Centrum GeoPlanet, z którymi związa-
łem swoje ambicje zawodowe – to bez wątpienia 
powiedziałbym, że są to niczym nieuzasadnione 
próby „zagłodzenia” instytutów PAN! Pragnieniem 
zawodowym jest, by dane nam było doświadczyć 
stabilności finansowej instytutów i stabilnej wobec 
nich polityki, tak jak to odbywa się w podobnych 
instytucjach na świecie. W przypadku Centrum 
GeoPlanet takim wzorcem jest niemieckie GeoFor-
schungsZentrum GFZ – instytucja, z którą prowa-
dzimy ożywioną współpracę, i której możemy 
pozazdrościć mądrej polityki państwa niemieckiego, 
a także dbałości o rozwój nauk o Ziemi – nauk 
najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju kraju. 
 Polska Akademia Nauk, a w szczególności jej 
instytuty, ma wszelkie przesłanki, by się tak zmie-
niać, ażeby odgrywać w niedalekiej przyszłości 
kluczową rolę w nauce europejskiej. Centrum Geo-
Planet PAN, w dobie poszukiwania nowych źródeł 
energii, odpowiedzi na cywilizacyjne pytania zwią-
zane z globalnymi zmianami, wobec potrzeby przy-
gotowania się do naturalnych i antropogenicznych 
zagrożeń powinno być główną polską instytucją 
naukową. Chciałbym wnieść swój skromny wkład 
w osiągnięcie tych celów. 
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Witold Cęckiewicz, członek rzeczywisty PAN       
SPOJRZENIE RETROSPEKTYWNE Z REFLEKSJĄ

 Z perspektywy ponadczterdziestoletniego uczest-
nictwa w życiu i działalności sześćdziesięcioletniej 
już Akademii, tamte, początkowe lata, kiedy zostałem 
wybrany i włączony w określony moimi zaintereso-
waniami nurt jej działań, wspominam z sentymentem. 
Pośród różnych odczuć dominowało poczucie dumy 
ze znalezienia się w gronie najlepszych, również 
z mojej dziedziny.
 Komitet Architektury i Urbanistyki istniał w Aka- 
demii od chwili jej utworzenia, a organizowali go 
powołani na członków PAN, wybitni twórcy, uznani 
mistrzowie i pedagodzy o najwyższym autorytecie: 
Bohdan Pniewski, autor wielu znakomitych realiza-
cji (m.in. rozbudowy sejmu), Romuald Gutt, pierw-
szy który architekturę widział jako organiczną część 
krajobrazu, Witold Minkiewicz – twórca wielu zna-
nych realizacji we Lwowie oraz Nowego Domu 
Zdrojowego w Krynicy i Jan Zachwatowicz – już 
wtedy niezwykle zasłużony w odbudowie Warszawy, 
przywracający z ruin utraconą, świetność Staremu 
Miastu i wielu zniszczonym zabytkowym budow-
lom. Mieli po pięćdziesiąt kilka lat (jedynie R. Gutt 
przekroczył sześćdziesiąt). Wnosili doświadczenie 
zdobyte już przed wojną, zasługi w tajnym naucza-
niu w okresie okupacji oraz zapał i chęć 
nadrobienia utraconych pięciu lat. Tworzyli nowe 
kadry naukowe w powstających lub przywracanych 
do życia uczelniach. Ich wychowankowie, m.in. 
Piotr Zaremba, a później Kazimierz Wejchert, 
przejmowali kolejno stery Komitetu Architektury 
i Urbanistyki, utrzymując osiągnięty przez swych 
mistrzów poziom i rozległość problemową prac 
naukowych w trzech podstawowych sekcjach: 
Architektury, Urbanistyki i Historii Architektury, 
które w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
powierzono m.in. Hannie Adamczewskiej-Wejchert, 
Bolesławowi Szmidtowi, (później, 1974-1991 – 
niżej podpisanemu) i Andrzejowi Tomaszewskiemu. 
Dziedzina, którą reprezentował Komitet, należała 
do liczących się w Akademii, czego dowodem było 

powierzenie Komitetowi jednego z podstawowych 
referatów o znaczeniu architektury i urbanistyki 
w rozwoju kraju na II Kongresie Nauki Polskiej 
w roku 1974 (autorzy: Witold Cęckiewicz i Bole-
sław Szmidt). Nawiązano bliskie kontakty z jednym 
z największych ówczesnych komitetów – Komite-
tem Inżynierii Lądowej i Wodnej (kierowanym przez 
wiele lat przez prof. Romana Ciesielskiego). Zaowo-
cowało to wspólnie przygotowanymi sesjami 
naukowymi. 
 Przynależność naszej dyscypliny do Wydziału IV 
Nauk Technicznych wymagała jednak często nie-
zbędnego uzasadnienia, zwłaszcza wśród nowych 
członków tego, chyba największego z Wydziałów 
Akademii, skupiającego obecnie ok. 20 bardzo zróż-
nicowanych dyscyplin naukowych. Dzięki temu, że 
przez ostatnie dekady Wydział kierowany był przez 
ludzi światłych, o szerokim spojrzeniu na znaczenie 
współczesnej techniki w rozwoju cywilizacji i kultu-
ry, łatwiej było przekonać, że jest w nim miejsce dla 
najtrwalszej kultury materialnej, jaką jest urbanistyka 
– sztuka budowania miast, oraz architektura – sztuka 
wznoszenia budowli. A wspólnie – jedna i druga są 
umiejętnością kształtowania przestrzeni dla humani-
stycznych warunków życia. Jako nauka jest umiejęt-
nością korzystania z osiągnięć innych jej dziedzin 
– obok nauk technicznych, również przyrodniczych 
i coraz bardziej biologii i psychologii. U nas naucza-
nie architektury ulokowane jest przy uczelniach 
technicznych, a za granicą znajduje się często przy 
akademiach sztuk pięknych, uniwersytetach, lub 
jako całkowicie autonomiczne studia.
 Jako przewodniczący Komitetu Architektury 
i Urbanistyki (1990-1999) dwukrotnie miałem oka-
zję – na zaproszenie ówczesnych przewodniczących 
Wydziału – wygłosić referaty nt. odmiennego cha-
rakteru naszej dyscypliny, ale również jej związków 
– tak ze stale rozwijającymi się naukami techniczny-
mi, jak również od zawsze integralnie z nią związa-
nymi dziedzinami sztuki.
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 Podczas 21 lat uczestnictwa w działalności 
w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Nauko-
wych starałem się podkreślić specyficzny charakter 
naszej dyscypliny, która powinna znaleźć zrozumie-
nie w ustalaniu kryteriów oceny przy kolejnych 
awansach pracowników naukowych. Przekonującym 
argumentem, którego zmuszony byłem użyć przy 
częstym pytaniu: „ile ten wybitny architekt posiada 
publikacji?”, było stwierdzenie, że priorytet tego 
kryterium, słuszny w innych dyscyplinach – może 
doprowadzić, że w jego efekcie będziemy krążyć 
wokół coraz dłuższych regałów z pięknymi albuma-
mi o zagranicznej architekturze, chodząc po coraz 
brzydszych ulicach naszych miast. Odnosząc się 
z pełnym uznaniem do dorobku naukowego kandy-
datów, starałem się o równorzędne prawa uznania 
osiągnięć wybitnej twórczości wśród tych, którzy 
nauczają tego zawodu. Na ogół znajdowałem zrozu-
mienie, lecz coraz mniej tolerancyjne w tym zakresie 
stają się niektóre rady wydziałów, inicjujące procesy 
awansu.
 Na Kongresie Kultury Polskiej w roku 1981, 
ostatnim wielkim spotkaniu wybitnych intelektuali-
stów z zakresu nauki i kultury, wygłosiłem referat pt. 
„Ład przestrzeni a kultura narodu”. Domagałem się 
podniesienia roli ładu w życiu społecznym – ładu 
prawa dla ładu przestrzeni określonych odpowiedni-
mi ustawami. Kongres przerwano wprowadzeniem 
13 grudnia stanu wojennego. Wielu uczestników 
internowano. Dziś, po trzydziestu latach, ze smut-
kiem widzę, jak przywrócenie oczekiwanej demo-
kracji w formie coraz bardziej liberalnych ustaw od-
nosi się do kształtowania przestrzeni miasta, niszcząc 
często jego historyczne wartości lub degradując 
cenne walory krajobrazowe wielu regionów. Jakże 
daleko odeszliśmy od zasad planowania z czasów 
II Rzeczpospolitej, która w okresie kilku lat przed 
wojną, z inicjatywy ówczesnego premiera Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego doprowadziła do realizacji plan 
Centralnego Okręgu Przemysłowego – dzieła na 
miarę europejską, niezwykle potrzebnego wobec 
narastających konfliktów w ówczesnej Europie. 
Budowano nowe miasta (Stalowa Wola) i nową, wią-
żącą je sieć dróg, inwestowano w najuboższe regiony, 
dając setkom tysięcy ludzi zatrudnienie.

 A dziś, w zjednoczonej już Europie, jesteśmy 
jedynym krajem, w którym zaniechano planowania 
przestrzennego w skali krajowej i regionalnej, a roz-
wój miast odbywa się na ogół przez doraźnie sporzą-
dzane plany ich fragmentów, bez dalekowzrocznych 
wizji całości.
 I niezbędne pytanie: co osobiście wniosłem do 
wielkiego dorobku naukowego Akademii? W zakre-
sie literatury przedmiotu – ponad 120 publikacji, 
w tym dwie książki, (trzecia w fazie wydawniczej)
 – to niewiele. W zakresie twórczej działalności 
– kilkadziesiąt realizacji, w tym kilka nagrodzonych 
przez władze państwowe, krajowe lub zagraniczne 
(m.in. nagroda rządu Indii za projekt i realizację 
ambasady polskiej w New Delhi w roku 1978) jako 
osiągnięcia wybitne. Wiele projektów o skali urbani-
stycznej doczekało się realizacji (m.in. Osiedle 
Podwawelskie dla 15 tys. i osiedle Mistrzejowice dla 
40 tys. mieszkańców) i na tle dzisiejszego chaosu 
urbanistycznego przedmieść stanowią dobre przy-
kłady kompleksowej realizacji założeń o większej 
skali.Wypracowane w kierowanej przeze mnie 
Katedrze Kompozycji Urbanistycznej PK naukowe 
metody organizacji przestrzennej zespołów mieszka-
niowych są ciągle aktualne, lecz niestosowane.
 42 nagrody zdobyte w konkursach krajowych 
(w tym 2 w zagranicznych) to potwierdzenie nie 
tylko mojej aktywności, ale i współpracującego ze 
mną zespołu młodych ludzi, z których wielu zostało 
już samodzielnymi pracownikami naukowymi lub 
uznanymi architektami nie tylko w kraju, ale rów-
nież w Londynie, Paryżu, Berlinie czy Nowym Jorku. 
Duża ich część uczestniczyła w pracach naukowo-
badawczych utworzonego przez mnie i kierowanego 
w latach 1970-1994 Instytutu Projektowania Urba-
nistycznego PK.
 W ostatnich dwóch dekadach ubiegłego stulecia, 
równolegle z pracą dydaktyczną na rodzimej uczelni, 
prowadziłem wykłady na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie z zakresu architektury 
sakralnej, dzieląc się doświadczeniem z zakresu re-
alizacji kilkunastu kościołów i obiektów sakralnych, 
w tym mojego opus vitae – Sanktuarium w Łagiewni-
kach. Otrzymane z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II 
najwyższe odznaczenie – Komandorium Orderu 
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św. Grzegorza Wielkiego, przed realizacją tego zało-
żenia było niezasłużonym uhonorowaniem.
 Chyba największy mój dorobek w okresie pięć-
dziesięciu lat pracy dydaktycznej to ponad 600 
dyplomantów na stopniu magisterskim, z których 
ok. 70 zostało pracownikami naukowymi, promo-
torstwo 28 prac doktorskich, opieka nad kilkunastu 
habilitacjami i 10 tytularnych profesorów. Naucza-
nie było zawsze – obok twórczości w zawodzie 
– drugą moją pasją.
 W latach siedemdziesiątych przewodziłem 
powołanej z inicjatywy ówczesnego prezesa krakow-
skiego Oddziału PAN prof. Romana Neya – Radzie 
Naukowej „Kraków 2000” pracującej nad progno-
zami optymalnych kierunków rozwoju miasta. 
Zorganizowałem wówczas kilka sesji o ogólnopol-
skim zasięgu, z których materiały i postulaty do dziś 
nie straciły znaczenia. Przed pięciu laty została utwo-
rzona z mojej inspiracji – wspólnie przez PAU i kra-
kowski Oddział PAN – Komisja Rozwoju Miasta 
Krakowa, łącząca w swym kilkudziesięcioosobowym 
gronie członków obu tych instytucji. Celem powoła-
nia tej Komisji, którą prowadzę od jej powstania, 
było wykorzystanie potencjału środowiska nauko-
wego do określenia priorytetów w kierunkach 
perspektywicznego rozwoju miasta i jego aglomera-
cji. Sesje te cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i aktywnym udziałem wielu specjalistów z różnych 

dziedzin naukowych, mających związek z poprawą 
warunków życia w mieście.
 Po trzech kadencjach kierowania Komitetem 
Architektury i Urbanistyki, Prezydium PAN powoła-
ło mnie w roku 2000 na honorowego przewodniczą-
cego tego Komitetu. Towarzysząc pracom Komitetu 
widzę, jak trudno utrzymać dawniej osiągnięty 
prestiż. Czy dziś jakikolwiek minister, czy jakakol-
wiek komisja sejmowa zwraca się do Komitetu 
z prośbą o opinie w sprawie przygotowanych ustaw, 
jak to było w latach dziewięćdziesiątych? Pamiętam, 
że nasze ówczesne opinie były pozytywnie odbiera-
ne. Dziś pozostawiam młodym aktywność działań 
na powierzonych im stanowiskach. Fakt, że nie jest 
jak dawniej, kładę to na konto bardziej ograniczo-
nych środków, niepozwalających na szersze formy 
działania i oczywiście na karb charakterystycznego 
narzekania ludzi starszych na sześćdziesięcioletnią 
i siedemdziesięcioletnią  „młodzież”, tworzącą dziś 
szeregi Komitetu. Czyli tych, których szanse zostania 
członkiem PAN, w związku z ostatnio wprowadzoną 
(nienajlepszą) reformą PAN, niezwykle stopniały, 
z niewątpliwą szkodą tak dla Akademii starającej się 
zawsze być stubarwnym bukietem nauki, jak również 
dla dyscypliny architektury i urbanistyki, która nigdy 
nie powinna stracić znaczenia w codziennym życiu 
świadomego jej roli społeczeństwa.



213

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE
MOJA AKADEMIA. WIELOGŁOS UCZONYCH – nauki techniczne

Bogusław Major, członek korespondent PAN       
OD ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO METALI DO FUNKCJONALNYCH 
MATERIAŁÓW BIOMEDYCZNYCH DO KONTAKTU Z KRWIĄ

 Pracę w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Mate-
riałowej PAN rozpocząłem w 1970 roku po ukoń-
czeniu studiów na Wydziale Metali Nieżelaznych 
AGH. Do chwili obecnej mam za sobą drogę pra-
cownika naukowego od asystenta do profesora zwy-
czajnego w jednostce Polskiej Akademii Nauk. 
W 2010 roku wybrany zostałem na członka kore-
spondenta PAN. Zgromadziłem ponadczterdziesto-
letnie doświadczenie w pracy naukowej w Instytucie 
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, przecho-
dząc wszystkie szczeble kariery naukowej, w tym 
przez ostatnie 12 lat będąc: jedną kadencję dyrekto-
rem naukowym, następnie przez dwie kadencje 
dyrektorem naczelnym, a obecnie przewodniczącym 
Rady Naukowej. Funkcje te pozwoliły mi zweryfiko-
wać doświadczenia w strategii działania Instytutu 
PAN. Realizacja nawet bardzo zaawansowanych ba-
dań podstawowych jest bardzo pomocna i ona po-
winna stanowić fundament działania ukierunkowany 
na podjęcie przydatnych aplikacyjnie problemów. 
Mogą to być nowe, aktualne na świecie kierunki, ale 
może być to również oferta zaawansowanej diagno-
styki, do czego placówki naukowe są coraz lepiej 
przygotowane aparaturowo i osobowo. To właśnie 
członkowie Akademii powinni starać się wyjść na-
przeciw potrzebom nauki i przemysłu, a temu celowi 
sprzyja integracja i zapraszanie do wszelkich form 
współpracy inicjowanej przez PAN.
 Przez ponad 20 lat pracowałem w laboratorium 
rentgenograficznym w zakresie badawczym, będąc 
operatorem trzech generacji dyfraktometrów rent-
genowskich. W swojej karierze naukowej zajmowa-
łem się problematyką odkształcenia plastycznego 
i rekrystalizacji tworzyw metalicznych, przemianami 
fazowymi w stanie stałym, technologiami lasero-
wymi obejmującymi modyfikację powierzchni 
na drodze przetapiania oraz, w ostatnich latach, 
wytwarzania powłok cienkowarstwowych na drodze 

ablacji laserowej. Brałem udział we współpracy 
naukowej z NRD i Czechosłowacją. Otrzymałem 
stypendium w Danii, następnie w Niemczech i w 
Austrii. Z tym ostatnim krajem jestem szczególnie 
blisko związany do chwili obecnej.
 Tematyka podjęta przed ponad dziesięcioma laty 
związana jest z inżynierią biomedyczną, a dokładniej 
z wytwarzaniem zaawansowanych powłok na mate-
riałach do kontaktu z krwią. Z tym zagadnieniem 
wiążą się także realizowane w ostatnich latach 
projekty badawcze. W dalszej mojej działalności na-
ukowej będę kontynuował prace w tym zakresie, 
realizując stronę badawczą, a także przekazując do-
świadczenie młodemu pokoleniu w obszarze badaw-
czym i prowadząc działalność edukacyjną jako 
wykładowca na studium doktoranckich IMIM PAN. 
 Działalność naukową w szerokim spektrum 
badawczym uważam za bardzo pożyteczną. Pozwala 
spojrzeć na zagadnienia naukowe z różnej perspek-
tywy, a zwłaszcza łączyć wielowątkowe i wieloskalo-
we badania. Doświadczenie uzyskane podczas pracy 
na różnych stanowiskach i pełnienia licznych funkcji 
jest bardzo pomocne. Tak szczęśliwie się złożyło, iż 
moi obaj synowie – bliźniacy wybrali karierę nauko-
wą. Uzyskali stopnie doktora w zakresie inżynierii 
materiałowej i obecnie finalizują prace habilitacyjne. 
Jeden specjalizuje się w diagnostyce z wykorzysta-
niem transmisyjnej mikroskopii skaningowej, a drugi 
– w inżynierii biomedycznej, którą wybrał sobie 
jeszcze w czasie studiów. 
 Obok własnej kariery naukowej aktualnie patrzę 
na moją działalność także od strony organizacyjnej 
i tam chciałbym przekazać moje doświadczenie. 
Członkowie Polskiej Akademii Nauk, działając 
poprzez instytuty oraz komitety naukowe wraz 
z sekcjami, ze względu na potencjał intelektualny 
oraz bazę aparaturową, muszą aktywnie włączać się 
w dokonujące się przeobrażenia w sferze badawczej 
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w kraju. Współpracując z wybitnymi naukowcami 
krajowymi i zagranicznymi, wykorzystując szeroką 
wymianę doświadczeń pracowników naukowych 
wywodzących się z jednostek naukowych PAN, wyż-
szych uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojo-
wych, wspartych współpracą z przemysłem, powinni 
stać się podstawą uzyskania „masy krytycznej” 
w aspekcie materiałowym obejmującą: potencjał 
naukowy, technologiczny i edukacyjny, jak również 
wykorzystanie naukowej zaawansowanej aparatury 
diagnostycznej. Do współpracy powinni być zapra-
szani najwybitniejsi krajowi specjaliści w danej 
dziedzinie. Komitety naukowe i sekcje zrzeszające 
wybranych członków należy rozszerzać o zaproszo-
nych do współpracy wybitnych specjalistów. Istotne 
jest wsparcie merytoryczne Polskiego Towarzystwa 
Materiałoznawczego zrzeszającego ponad 250 
członków. Ważnym celem jest integracja i wzajemne 
współdziałanie pomiędzy nauką i przemysłem. 
Członkowie PAN powinni być inicjatorami integra-
cji. Polityka naukowa musi być elastyczna i ukierun-
kowana na aktualne na świecie problemy. Członko-
wie PAN nie mogą stanowić zamkniętego kręgu, 
będącego barierą utrudniającą zbliżenie.
 Jednym z głównych elementów strategii polityki 
naukowo-badawczej jest rozwój Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej (EPB). Z powodu m.in. rozpro-
szenia działań naukowo-badawczych, współdziałanie 
oparte na potencjale naukowym i innowacyjnym 
stwarza konieczność porozumiewania się wspólnym 
językiem naukowym i operowania powszechnie 
stosowanymi terminami. Potrzebne jest nowe spoj-
rzenie i ocena sytuacji oraz dalszy rozwój i rozszerza-
nie nie tylko europejskiego rynku badań naukowych. 

Obserwowana jest coraz szybsza globalizacja badań 
naukowych i postęp techniczny, a także wprowadza-
na nowa terminologia. Wszelkie działania ułatwiają-
ce nie tylko rozwój, ale i komunikację, są przyjmo-
wane przez społeczność naukową z dużą aprobatą. 
Bardzo istotną rolę spełniają kontakty osobiste. 
Należy wytworzyć aktywny pomost wzajemnego 
współdziałania nauki i przemysłu, a inicjatywę po-
winni przejąć członkowie Akademii. Dowartościo-
wanie partnerów w formie zaproszenia ich do dzia-
łania w komitetach i sekcjach PAN może odegrać 
istotną rolę. Rola komitetów naukowych PAN i dzia-
łających w ich ramach sekcji, poprzez członków 
wywodzących się ze środowiska naukowego i prze-
mysłowego, powinna przyjmować na siebie rolę 
ciała doradczego, opiniującego, a także inicjującego. 
Komitety naukowe wsparte działającymi w nich sek-
cjami mogą służyć aktywną pomocą w planowaniu 
strategicznym wyboru kierunków rozwoju w aspek-
cie technologii, materiałów i diagnostyki. Potencjał 
badawczy, jaki reprezentują krajowe ośrodki, po-
zwala na podejmowanie trudnych zadań. Członko-
wie PAN powinni uczestniczyć w gremiach decy-
denckich, jakimi są obecnie Narodowe Centrum 
Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
Budujące jest, iż młode pokolenie ma dobre przygo-
towanie merytoryczne do podejmowania nowej te-
matyki, co widać z poziomu prezentowanych przez 
nich prac na konferencjach oraz wystąpień o projek-
ty badawcze. Polityka naukowa placówek badaw-
czych musi być elastyczna i zorientowana na rozwój 
kierunków preferowanych programami ramowymi. 
Pozwala na to już aparaturowa baza badawcza 
i przygotowanie merytoryczne. 
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Włodzimierz Januszewicz, członek rzeczywisty PAN       
OSIĄGNIĘCIA NAUK MEDYCZNYCH – OKIEM KLINICYSTY

 Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii 
Nauk skupia uczonych o wielkim dorobku nauko-
wym reprezentujących najważniejsze obszary medy-
cyny – dyscypliny kliniczne i nauki podstawowe, 
m.in. biochemię, genetykę, immunologię. 
 W moim opracowaniu, z racji ograniczonego 
rozmiaru, mogę jedynie w dużym skrócie nakreślić 
ich dokonania. Nie pozwala mi zawrzeć wielu wybit-
nych osiągnięć członków Wydziału, a przecież one 
tworzą dorobek twórczy naszej korporacji. Jako kli-
nicysta dostrzegam w dorobku tym to, co znaczące 
jest dla nauk klinicznych, bezpośrednio zaangażowa-
nych w walkę z chorobą i przywrócenie zdrowia 
w organizmie człowieka.
 W dziedzinie nauk fizjologicznych wybitne 
dokonania przyniosły badania prof. Andrzeja Trzeb-
skiego. Dotyczyły nerwowej regulacji układu krąże-
nia krwi i jej interakcji z regulacją oddychania. 
Badania pozwoliły sformułować interesującą hipote-
zę postulującą udział odruchu z chemoreceptorów 
tętniczych w regulacji aktywności układu współczul-
nego u człowieka. W świetle tej hipotezy nadreak-
tywność chemoreceptorów może odgrywać rolę 
w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego. 
Wyjaśnia jeden z mechanizmów nadciśnienia tętni-
czego w zespole obturacyjnego bezdechu sennego. 
Osiągnięcia badawcze prof. A. Trzebskiego są szero-
ko cytowane w piśmiennictwie światowym.
 Do ważnych osiągnięć w dziedzinie fizjologii 
należą badania prof. Ewy Szczepańskiej-Sadowskiej. 
Dotyczyły roli neuropeptydów i gazotransmiterów 
w neurogennej regulacji gospodarki wodno-elektro-
litowej i nadciśnienia tętniczego. Wykazano pato-
genne zaburzenia tej regulacji w nadciśnieniu tętni-
czym i niewydolności serca. Prace są publikowane 
w czołowych czasopismach o zasięgu światowym.
 W dziedzinie fizjologii i patofizjologii wybitne są 
osiągnięcia prof. Stanisława Konturka, który wycho-
wał wielu uczniów i stworzył własną szkolę gastro-
enterologii. Publikacje prof. S. Konturka należą do 

najczęściej cytowanych prac autorów polskich 
w zakresie nauk medycznych. Badania jego wzboga-
ciły wiedzę o enterohormonach peptydowych i ich 
ekspresji genowej w regulacji motoryki i trzewiowe-
go krążenia krwi w eksperymentalnej chorobie wrzo- 
dowej żołądka. Prof. S. Konturek wykazał cytopro-
tekcyjne działanie cyklooksygenaz COX-2 i czyn-
ników wzrostowych EGF i EGFalfa oraz ich zwięk-
szoną ekspresję genetyczną w błonie śluzowej żołądka, 
odkrył ochronną adaptacyjną odpowiedź błony ślu-
zowej żołądka na działanie czynników uszkadzają-
cych – alkoholu, stresu i niesterydowych leków 
przeciwzapalnych. Jego prace wzbogaciły znacząco 
wiedzę o neurohormonalnej i nerwowej osi mózgo-
wo-jelitowej i o komórkowych zegarach biologicz-
nych oraz doprowadziły do odkrycia roli endogennej 
melatoniny w czynności układu trawiennego.
 W dziedzinie farmakologii i patofizjologii donio-
słe są odkrycia prof. Ryszarda Gryglewskiego. Jest 
on współodkrywcą prostacykliny – ważnego regula-
tora funkcji biologicznych ściany naczyń krwiono-
śnych. Badania prof. R. Gryglewskiego rzuciły nowe 
światło na uszkadzający wpływ wolnych rodników 
ponadtlenkowych na ścianę naczynia krwionośnego. 
Twórcze osiągnięcia w tej dziedzinie sprawiły, że 
weszły na trwale do światowego nurtu badań nad 
biologią ściany naczyniowej. Istotnie pogłębiły 
wiedzę o patomechanizmie nadciśnienia tętniczego 
i procesów leżących u podłoża rozwoju miażdżycy.
 W zakresie neurofarmakologii prof. Wojciech 
Kostowski, jako jeden z pierwszych wykazał znacze-
nie neuroprzekaźnika – 5-hydroksy-tryptaminy w dzia- 
łaniu leków przeciwpsychotycznych oraz określił 
rolę układu noradrenergicznego oraz receptorów 
noradrenergicznych w działaniu leków przeciwde-
presyjnych. Prowadził badania nad neurobiolo-
gicznymi mechanizmami uzależnień od alkoholu 
i środków psychostymulujących, przyczynił się 
do uzyskania genetycznie wyselekcjonowanej linii 
szczurów nadmiernie preferującej alkohol. Pogłębił 
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współczesną wiedzę o neurofarmakologicznych me-
chanizmach uzależnień.
 W neurofarmakologii i psychofarmakologii 
wybitnych osiągnięć dokonał prof. Edmund Przega-
liński. Określił behawioralne wykładniki obniżonej 
reaktywności ośrodkowych receptorów beta-adre-
nergicznych leżącej u podłoża mechanizmu działania 
leków przeciwdepresyjnych. Odkrył, że działanie 
przeciwlękowe agonistów mózgowego receptora 
serotoninowego 5HTIA dotyczy receptorów postsy-
naptycznych w hipokampie. Prace są szeroko cyto-
wane w piśmiennictwie międzynarodowym. 
 Wkład do światowej neurofarmakologii przynio-
sły badania prof. Jerzego Vetulaniego, współautora 
teorii działania leków przeciwdepresyjnych jako 
skutek adaptacji receptora adrenergicznego do stałej 
obecności leku. Jest to klasyczna pozycja w piśmien-
nictwie światowym. Dalsze badania prof. J. Vetula-
niego pogłębiły współczesną wiedzę o patofizjologii 
układu dopaminergicznego. 
 W dziedzinie interny wielki wkład do nauki 
wniosły badania prof. Kornela Gibińskiego. Przyczy-
niły się do rozwoju wielu dziedzin tej dyscypliny 
w naszym kraju – kardiologii, nefrologii i gastroen-
terologii. Stworzył własną szkołę interny. Prof. 
K. Gibiński wiele publikacji poświęcił etyce badań 
naukowych. Zawarł w nich wiele cennych myśli.
 W zakresie patofizjologii klinicznej wybitne są 
osiągnięcia badawcze prof. Franciszka Kokota. 
Opracował on radioimmunologiczne metody ozna-
czania 15 hormonów, oparte na przeciwciałach 
i wykonane w klinice. Umożliwiło to opracowanie 
wielu zagadnień medycznych związanych z zaburzo-
ną funkcją endokrynną, w takich chorobach jak: 
nadciśnienie tętnicze, przewlekła i ostra niewydol-
ność nerek. Badania miały zasięg międzynarodowy.
 W zakresie nauk klinicznych – w szczególności 
alergologii i pulmonologii – twórcze osiągnięcia 
uzyskał prof. Andrzej Szczeklik. Jako pierwszy na 
świecie opisał nową postać astmy atopowej 
– astmy aspirynowej. Wraz z profesorem Ryszardem 
Gryglewskim zastosowali nowo odkrytą prostacykli-
nę w leczeniu miażdżycy tętnic obwodowych.
 W dziedzinie kardiologii bardzo duże są dokona-
nia prof. Witolda Rużyłły i jego zespołu. Przeprowa-

dził pierwsze w naszym kraju zabiegi diagnostyczne 
koronarografii, biopsji mięśnia sercowego i angio-
plastyki tętnic wieńcowych. Do pionierskich w Pol-
sce należą przeprowadzone przez prof. W. Rużyłłę 
zabiegi terapeutyczne wad serca. Stworzył w Instytu-
cie Kardiologii w Warszawie wiodący w Polsce 
ośrodek kardiologii inwazyjnej o międzynarodowej 
renomie.
 We współczesnej medycynie rosnące znaczenie 
mają wdrażane do kliniki metody badań molekular-
nych. Należy wyróżnić badania prof. Ireny Hausma-
nowej-Petrusewicz nad chorobami nerwowo-mię-
śniowymi. Doniosłe znaczenie mają jej prace nad 
podłożem genetycznym zaniku rdzeniowego mięśni. 
Jest współautorką hipotezy o molekularnej niedoj-
rzałości układu ruchowego w patogenezie zaniku 
rdzeniowego mięśni. Prace te znajdują trwałą pozy-
cję w literaturze światowej.
 Znaczący wkład do badań nad genetycznymi 
uwarunkowaniami chorób neurologicznych wniósł 
prof. Jacek Zaremba. Dotyczy to zwłaszcza chorób 
neurodegeneracyjnych i nerwowo-mięśniowych. 
Brał udział w identyfikowaniu i definiowaniu no-
wych neurologicznych jednostek chorobowych oraz 
niektórych rzadkich aberracji chromosomowych. 
Badania prof. J. Zaremby przyczyniły się do rozwoju 
diagnostyki prenatalnej chorób o podłożu genetycz-
nym w Polsce.
 Wybitne są osiągnięcia nauki polskiej w dziedzi-
nie immunologii. Zaliczyć należy do nich pionierskie 
w skali światowej badania prof. Włodzimierza Ptaka. 
Dotyczyły badań nad strukturą molekularną czyn-
ników wytwarzanych przez limfocyty supresyjne 
T CD8, hamujących funkcję innych limfocytów. 
Wykazał, że za ich działanie odpowiedzialne jest mi-
kroRNA transportowane przez egzosomy. Jest współ-
autorem odkrycia limfocytów T o działaniu przeciw-
stawnym do limfocytów supresyjnych (limfocytów 
kontrasupresyjnych) i mechanizmów ich działania. 
Duże znaczenie poznawcze miały badania dotyczące 
funkcji regulacyjnych makrofagów w odpowiedzi 
immunologicznej i ich roli w homeostazie ustroju.  
 Trzeba podkreślić, że prowadzone w ośrodkach 
krajowych badania w zakresie immunologii umożli-
wiły rozwój transplantologii w Polsce.
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 W zakresie transplantologii wielkich osiągnięć 
dokonał prof. Tadeusz Orłowski. Był pionierem 
badań w tej dziedzinie. Stworzył w Warszawie 
Instytut Transplantologii, nowoczesny ośrodek 
badawczo-kliniczny. Od strony chirurgicznej pionie-
rem w transplantologii w kraju był prof. Jan Nielu-
bowicz. Zasługą obu profesorów było wprowadzenie 
w Polsce przeszczepów nerek jako metody leczenia 
przewlekłej niewydolności nerek. 
 Wybitne są osiągnięcia w zakresie przeszczepia-
nia wątroby prof. Marka Krawczyka. Twórczo roz-
winął tę dziedzinę. Stworzył jedyny w kraju ośrodek, 
w którym dokonuje się przeszczepiania fragmentów 
wątroby od osób żyjących.
 Do dynamicznie rozwijanych kierunków badaw-
czych w medycynie należą badania nad możliwością 
wykorzystania potencjału rozwojowego komórek 
macierzystych w terapii wielu chorób. W ich nurt 
wpisują się prace prowadzone w Instytucie Medycy-
ny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakow-
skiego PAN. Zespół badawczy pod kierunkiem prof. 
Krystyny Domańskiej-Janik zidentyfikował w ludz-
kiej krwi pępowinowej populacje komórek macie-
rzystych, które można w warunkach laboratoryjnych 
przekształcić w typowe komórki układu nerwowego. 
Badania te torują drogę do ich wykorzystania w tera-
pii chorób neurodegeneracyjnych. 

 Należy wspomnieć o pracach komisji problemo-
wych działających w ramach Komitetu Patofizjologii 
Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Miały one zna-
czący wpływ na rozwój nauk medycznych reprezen-
towanych przez komisje. Wymienię Komisję Prze-
miany Materii, Komisję Nefrologiczną i Komisję 
Nadciśnienia Tętniczego. Były ważnym miejscem 
spotkań, w których omawiano badania prowadzone 
w wiodących ośrodkach naukowych w kraju. Pano-
wał klimat sprzyjający wymianie poglądów, szerokiej 
dyskusji i mądrej krytyce. Dobrze służył rozwijaniu 
myśli naukowej.
 W skali międzynarodowej interdyscyplinarne 
współdziałanie i dialog przedstawicieli nauk klinicz-
nych i podstawowych stały się źródłem spektakular-
nego postępu medycyny, który w ostatnich dziesię-
cioleciach zmienił obraz demograficzny świata. 
Wyzwania stojące przed naukami klinicznymi 
inspirują ciekawość poznawczą badaczy i programu-
ją badania podstawowe. Ich osiągnięcia są testowane 
i twórczo przyswajane dzięki naukom klinicznym, 
których misją jest bezpośrednia działalność dla 
ochrony zdrowia i zwalczania chorób. Taki model 
badań ilustrują wybrane tu przykłady osiągnięć.
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Krzysztof Narkiewicz, członek korespondent PAN       
SZEŚĆDZIESIĄT LAT MINĘŁO Z PERSPEKTYWY PIĘĆDZIESIĘCIOLATKA

 Zaproszenie do spisania refleksji na temat 
Polskiej Akademii Nauk jest olbrzymim wyróżnie-
niem, które wynika zarówno z możliwości udziału 
w prestiżowej publikacji największej i najważniejszej 
korporacji polskich uczonych obchodzącej swój jubi-
leusz, jak i reprezentowania Wydziału w towarzy-
stwie prof. Włodzimierza Januszewicza, który jest 
twórcą polskiej szkoły nadciśnienia tętniczego. Czuję 
się uczniem Pana Profesora, dzięki któremu po raz 
pierwszy miałem możliwość uczestniczenia w pra-
cach PAN. To właśnie Pan Profesor zapraszał mnie 
na posiedzenia Komisji Nadciśnienia Tętniczego 
Komitetu Patofizjologii PAN, która przygotowywała 
raporty na temat epidemiologii, rozpoznawania 
i leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce, a także 
stanu badań naukowych nad tą chorobą w Polsce. 
 Kiedy zostałem w roku 2009 członkiem kore-
spondentem PAN, miałem poczucie, że był to jeden 
z najważniejszych momentów w mojej karierze na-
ukowej. Po pierwsze, miałem możliwość dołączenia 
do grona wybitnych uczonych Wydziału V, których 
kariery i dokonania były często dla mnie wzorcem 
i motywacją do działania. Wśród nich był mój Ojciec, 
śp. Profesor Olgierd Narkiewicz, który nagle zmarł 
na kilka tygodni przed pierwszym Zgromadzeniem 
Ogólnym PAN, w którym mieliśmy wspólnie wziąć 
udział. Po drugie, był to bez wątpienia dowód do-
strzeżenia moich osiągnięć i kolejny dowód na to, że 
przed ponad dziesięciu laty podjąłem słuszną decyzje 
o powrocie do Polski ze stypendium naukowego 
w Stanach Zjednoczonych, mimo otwierających się 
tam możliwości zostania na stałe. Po trzecie, stop-
niowo poznaję uczonych reprezentujących inne 
wydziały, a co się z tym wiąże, mam możliwość szer-
szego spojrzenia na naukę. Służy temu również 
lektura wydawnictw PAN, których poziom meryto-
ryczny oceniam bardzo wysoko. 
 Członkostwo w PAN umożliwiło mi bliższe 
przyjrzenie się wyzwaniom stojącym przed polską 
nauką – zarówno w kontekście nauk medycznych, 

jak i badań realizowanych przez inne wydziały. Nie-
stety, zapewnienia polityków o zwiększeniu nakła-
dów na naukę zderzyły się z kryzysem i koniecznością 
wszechobecnych „cięć i oszczędności”. Z kolei 
naukowcy-klinicyści poświęcają coraz więcej czasu 
na administrację, sprawozdawczość oraz codzienną 
„walkę z NFZ” o finansowe przetrwanie swoich 
jednostek. Współczesny naukowiec staje się zatem 
coraz częściej menedżerem marzącym o tym, żeby 
znaleźć odrobinę więcej czasu dla swojej największej 
pasji, jaką są projekty badawcze. 
 Mimo trudności pojawiają się możliwości, o któ-
rych jedynie można było marzyć, kiedy rozpoczyna-
łem pracę naukową. Należy wymienić nowe mecha-
nizmy zdobywania funduszy na naukę, m.in. granty 
unijne oraz programy Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Zwłaszcza te ostatnie – w moim odczuciu– 
odegrały bardzo istotną rolę w rozwoju działalności 
naukowej w naszym kraju. Aż strach pomyśleć, jaka 
byłaby sytuacja, gdyby wsparcia nie udzieliła wielu 
grupom badawczym (w tym również mojemu zespo-
łowi) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Dobrze, że 
pojawiają się inne znaczące możliwości uzyskania 
grantów, m.in. z tzw. mechanizmu norweskiego. 
Trzeba mieć nadzieję, że w kolejnych latach – rów-
nież dzięki wysiłkom PAN – będziemy mogli liczyć 
na większe fundusze w ramach konkursów Narodo-
wego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Podstawą działalności naukowej 
XXI wieku jest bez wątpienia coraz ściślejsza współ-
praca z innymi ośrodkami, zarówno w Polsce, jak 
i na świecie. W coraz większej liczbie dziedzin 
nauki wchodzimy do czołówki światowej, a wiele 
międzynarodowych projektów badawczych toczy się 
z udziałem polskich badaczy. 
 Jestem głęboko przekonany, że zadaniem równie 
ważnym, jak prowadzenie badań naukowych i publi-
kowanie w renomowanych czasopismach, jest 
wsparcie młodych naukowców. Nie ukrywam, że 
czerpię mnóstwo radości z obserwowania rozwoju 
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członków mojego zespołu. To dzięki ich pomysłom 
i zapałowi snujemy nowe plany i podejmujemy nowe 
wyzwania. Bardzo się cieszę, że PAN zdecydowała 
się na wsparcie młodszego pokolenia badaczy, two-
rząc Akademię Młodych Uczonych. To właśnie oni 
zadecydują o pozycji polskiej nauki i naszego kraju 
na arenie międzynarodowej w najbliższych latach. 
Jestem optymistą. Wierzę w młodych ludzi i ponad-
czasową siłę fascynacji nauką. 
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Skład Komisji Organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk
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Jan Dembowski, 1952-1955, 1955-1957

Janusz Groszkowski, 1963-1965, 1966-1968, 1969-1971

Tadeusz Kotarbiński, 1957-1960, 1960-1962

Włodzimierz Trzebiatowski (z prawej), 1972-1974, 1975-1977
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Witold Nowacki, 1978-1980 Aleksander Gieysztor, 1981-1983, 1990-1992

Jan Karol Kostrzewski, 1984-1986, 1987-1989 Leszek Kuźnicki, 1993-1995, 1996-1998
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Mirosław Mossakowski (z prawej), 1999-2002

Jerzy Kołodziejczak (z lewej) 2002-2003

Andrzej Bogusław Legocki, 2003-2006

Michał Kleiber, 2007-2010, od 2011 roku
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Osman Achmatowicz Karol Borsuk

Józef  Chałasiński Zbigniew Gertych
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Od lewej: Ludwik Hirszfeld, Bohdan Stefanowski, Leopold Infeld

Leopold Infeld Michał Kalecki
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a

b c

d
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Zenon Klemensiewicz

Janina Kotarbińska i Tadeusz Kotarbiński

Kazimierz Kumaniecki
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Kazimierz Kuratowski Odznaczenie Leszka Kuźnickiego Medalem Śniadeckiego (2000 r.). 
Na fot. od lewej: Janusz Tazbir, Mirosław Mossakowski, Leszek 
Kuźnicki, Barbara Szołtyk

Stanisław Leszczycki Tadeusz Manteuffel (z prawej)



236

1952
2012

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. REFLEKSJE JUBILEUSZOWE
GALERIA ZDJĘĆ. Wybitne postaci Polskiej Akademii Nauk (Archiwalia)
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Stefan Pieńkowski Wacław Sierpiński

Dionizy Smoleński Hugo Steinhaus
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Bohdan Suchodolski Kazimierz Wyka

Od prawej: Maurycy Jaroszyński, Kazimierz Michałowski
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