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Tematem pierwszej edycji konkursu fotograficznego 

„Nauka w obiektywie” był Śląsk. Ta gościnna i magiczna 

ziemia, będąca – wbrew potocznym opiniom i utartym 

stereotypom – nie tylko krainą węgla i stali, kopalnianych 

wież i hutniczych kominów czy poprzemysłowych hałd 

i zwałowisk, ale także Miejscem, które urzeka urokiem 

swych plenerów i ciepłem wspaniałych ludzi. Autorzy 

zdjęć pokazali nam bowiem inne oblicze tej fenomenalnej 

przestrzeni, jego Geniusz – osobliwą przyrodę, niepo-

wtarzalną architekturę robotniczych osiedli oraz ludzi, 

mieszkańców wielkoprzemysłowego Regionu, ulegającego 

ciągłym przeobrażeniom. 

Druga edycja konkursu „Nauka śląska dla Polski, nauka 

polska dla Śląska” to nie tylko hasło tematyczne II 

Biennale fotograficznego, to coś zdecydowanie więcej, to 

perspektywa badawcza realizowana przez naukowców 

wywodzących się nie tylko z tej ziemi, lecz z całej Polski. 

Konkurs przybliżył bowiem badania naukowe realizowa-

ne przez śląskich naukowców, udowodnił także, że Śląsk 

może być naukową inspiracją dla badaczy z innych ośrod-

ków naukowych i regionów Polski.

Co łączy pierwszy konkurs sprzed czterech lat z ko-

lejnym konkursem oraz z tym obecnym, który orga-

nizatorzy zatytułowali: „Nauka – świat bez granic”? 

Niewątpliwie ta sama pasja tworzenia obrazu, wielka 

wrażliwość i emocje, które każdorazowo towarzyszą 

aktowi kreacji, bo przecież  „obiektyw aparatu fotogra-

ficznego, jak oko mitycznego cyklopa, jest wszechwi-

dzące: ukazuje nam cały, bogaty świat, staje się naszym 

własnym okiem, wzbogaca umysł, bawi, uczy i zadzi-

wia”. Również chęć podzielenia się z innymi pięknem 

napotkanych miejsc, zaobserwowanych zjawisk czy też 

toczących się w przyrodzie procesów. Odkrycie Geniuszu 

Miejsca, zatrzymania się w nim po to właśnie, by „być” 

harmonijnie z danym locus, „zamieszkać w nim”. 

Co różni I, II, III edycję Biennale od siebie? Miejsce, czyli 

przestrzeń! To już nie tylko śląska czy polska ziemia: 

obiektywy dociekliwych uczonych zawędrowały tym 

razem znacznie dalej, objęły nie tylko przestrzeń wyzna-

czoną przez umowne granice regionu czy kraju – zareje-

strowały bowiem interesujące zjawiska i obiekty również 

w tak odległych i egzotycznych dla nas krainach, jak Bliski 

i Daleki Wschód, wysokie Andy czy też mroźna Arktyka. 

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, myśl ludzka 

nie uznaje granic, nie istnieją dla niej bariery fizyczne, 

The main subject of the first photography contest 

‘Science on Camera’ was the region of Silesia, the hospi-

table, magical land, which, against deeply-rooted stere-

otypes, is not only the land of coal and steel, coal mine 

towers and steelworks smoke stacks or post-industrial 

heaps and dumps. In fact it is a charming place full of 

beautiful landscapes and wonderful people who live here. 

The authors of the photographs showed us a different 

look at the extraordinary region: wonderful nature, unique 

architecture of the workers’ estates, and people, inhabit-

ants of the industrialized region which still evolving.

The second edition of the contest ‘Silesian Science for 

Poland, Polish Science for Silesia’ was not only the 

subject of the photographs presented at the Biennial. 

It was something more, it was a research perspective real-

ized by scientists from Silesia and the whole Poland. The 

contest let us have a closer look at the works conducted 

by Silesian scientists. It was a proof that Silesia can be 

inspiring for researchers from other regions of Poland.

What does the present edition of the contest ‘Science 

– the World without Limits‘ have in common with the 

previous ones? Undoubtedly it is the same passion to cre-

ate an image, great sensitivity and emotions that always 

accompany the act of creation because “the lens of the 

camera is like an eye of a mythical omniseeing Cyclops, 

shows us the entire rich world, becomes our own eye, 

enriches our minds, makes us happy and amazed, makes 

us know more”. They also have in common the desire to 

share the beauty of the visited places, observed phenom-

ena or processes occurring in natural environment. The 

same is the discovery of a Genius Loci, stopping there 

just to ‘be’ in harmony with the given locus, and settle 

down there.

What differs the three editions of the Biennial? It is the 

space! It is no longer only Silesia or Poland. This time 

the scientists with their cameras traveled much farther 

crossing the borders of the region and the country. They 

recorded fascinating phenomena and objects in such 

exotic, for us, places as Near and Far East, the sky-high 

Andes and the freezing-cold Arctic. As the organizers 

of the contest emphasize it, human thoughts know no 

limits, no physical barriers and no geographical borders. 

Certainly they do not exist for the scientists who share 

the same passion with others in Silesia, Poland, Europe 

and the whole world.

Wstęp Introduction
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granice geograficzne. Nie istnieją one z pewnością 

również dla uczonych, którzy mają wspólne pasje na 

Śląsku, w Polsce, Europie i na świecie.

Jakie są sukcesy tej edycji konkursu? Niewątpliwie 

rozszerzanie się samej idei konkursu, który wycho-

dzi poza mury Uniwersytetu i poza Śląsk: w tego-

rocznej edycji udział wzięli naukowcy ze śląskiej 

Alma Mater, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

z Uniwersytetu Warszawskiego czy z Instytutu 

Oceanologii PAN z Sopotu. Fotograficzne obrazy 

przez nich przygotowane opisują fascynujące miejsca 

i zachodzące w różnych zakątkach świata zjawiska, 

przybliżają badania naukowe prowadzone również 

w innych ośrodkach akademickich. Razem z uczo-

nymi zaglądamy do ich laboratoriów i pracowni, 

uczestniczymy wraz z nimi w badaniach i wędrów-

kach w terenie, czasem w odległych krainach.

Zapraszam Państwa do wspólnej wędrówki po świe-

cie pięknych i inspirujących obrazów, które, co zro-

zumiałe, oddają tylko niewielką część zainteresowań 

badawczych. Zapraszam Państwa do odwiedzenia 

murów zawsze gościnnej i przyjaznej Wam śląskiej 

Alma Mater.

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

JM RektoR UniweRsytetU Śląskiego w katowicach

What are achievements of the contest? One of them is 

undoubtedly spreading the very idea of the contest. It has 

left the walls of the University of Silesia and the region of 

Silesia itself. Among the participants there are scientists 

from the Silesian Alma Mater, the Jagiellonian University, 

the University of Warsaw and the Institute of Oceanology 

of the Polish Academy of Sciences in Sopot. The photo-

graphs prepared by them tell about fascinating places and 

phenomena occurring in far corners of the Earth. They 

also outline research conducted at other universities. 

Together with the scientists we look inside their laborato-

ries. We accompany them in their often distant field trips.

I have an honor to invite you for a walk in the world of 

beautiful and inspiring pictures, which unfortunately, yet 

understandably, reflect only a fraction of the academic in-

terest. I invite you to visit the walls of the ever hospitable 

and amicable Silesian Alma Mater. 

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

RectoR of the UniveRsity of silesia in katowice
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3. Biennale Fotograficzne 
„Nauka – świat bez granic”

Myśl ludzka nie uznaje granic. Niczym są dla niej ogra-

niczenia fizyczne, bariery architektoniczne, granice 

geograficzne. Nie istnieją one w skali mikro ani w skali 

Wszechświata. Przeciwnie, dla ludzkiej myśli, najbardziej 

niepowstrzymanej siły, która popycha nasz ludzki świat 

do przodu z narastającym pędem, wszelkie przeszkody 

tylko stanowią wyzwanie. Nie widać? To nie znaczy, że nie 

istnieje, trzeba powiększyć. Nie słychać? Nie czuć? Trzeba 

wzmocnić, zwiększyć stężenie. Nie da się? Takie problemy 

rozwiązał już Einstein: „Wszyscy wiedzą, że czegoś się 

zrobić nie da. I wtedy pojawia się ten, kto tego nie wie i on 

to właśnie robi”. Niczym wobec takiej niewiedzy są dziś 

granice administracyjne. Nie istnieją one w szczególności 

dla naukowców, którzy znajdują inspirację we współpracy 

z kolegami z innych krajów. Zafascynowani wspólnym 

problemem naukowym znajdują mnóstwo innych wspól-

nych zainteresowań i współpracują, badają, dyskutują a ich 

myśl, nie pozwalając na uwięzienie w samym tylko labora-

torium, nadal poszukuje wolności – na przykład w sztuce.

I wtedy rodzi się fotografia naukowa. Łącząca skompliko-

wany problem badawczy z artystycznym ujęciem, ulotnym 

kadrem i wrażliwością ludzi różnych kultur, spojrzeń, 

zwyczajów i nawyków. 3. Biennale Fotograficzne realizo-

wane w ramach projektu „NAUKA W OBIEKTYWIE” ma 

szansę stać się niepowtarzalną scenerią dla fotografii na-

ukowej tworzonej pod natchnieniem międzynarodowych 

projektów badawczych czy też egzotycznych eksploracji 

świata, kiedy to niemal w każdej chwili rodzi się pomysł 

i powstają zdjęcia. Nie tylko w zaciszu najsłynniejszych 

laboratoriów świata, gdzie czasami ktoś usłyszy polskie 

„jest!”, „mam!”, ale także podczas gwarnych, wielojęzycz-

nych spotkaniach odbywających się w kuluarach konfe-

rencji. Któż by nie chciał upamiętnić zapierającej dech 

w piersiach chwili podczas eksploracji nietkniętego ludzką 

myślą świata. Zapraszamy do przedstawiania swych idei 

i projektów naukowców i studentów, którzy oddaleni od 

siebie nieraz o tysiące kilometrów wspólnie pracują nad 

„nowym” i „nieznanym” i też robią czasami fotografie.

Dr Agnieszka Babczyńska

(teksty promocyjne dla 3. Konkursu Fotograficznego 

„Nauka w obiektywie”)

Dr hab. Mirosław Nakonieczny 

centRUM stUdiów nad człowiekieM i ŚRodowiskieM 

UniweRsytetU Śląskiego w katowicach

3rd Biennial Photography 
Competition “Science – the 
World without limits”

The human mind accepts no boundaries, no physical 

limitations, architectural barriers or geographical bor-

ders. They do not exist neither on micro nor universal 

scale. On the contrary, for the human mind, which is the 

most unstoppable power moving our world forward, all 

obstacles and limits are merely challenges. If you cannot 

see something, it does not mean it does not exist at all, 

you just have to magnify it. If you cannot hear or smell 

it, just amplify it, increase the concentration. It cannot 

be done? Usually it is enough if one person is unaware 

of the simple fact that it is impossible, to have it done. 

Administrative borders are nothing for such blissful 

ignorance. These are especially the scientists drawing 

inspiration from international cooperation, who ignore 

such borders. Driven by a scientific dilemma they find 

myriads other common interests, cooperate, research and 

discuss. Their minds which do not let confine themselves 

within the walls of laboratories, still search for freedom. 

For example in art.

And so scientific photography is born. The photography 

where a complex scientific problem meets the artistic 

perspective with its ephemeral nature, sensitivity of 

people of various cultures, their points of view, their 

customs and habits. The 3rd Biennial Photography 

Competition realized within the frames of ‘Science 

on camera’ project, has a chance to become a unique 

scenery for scientific photography inspired by interna-

tional research projects or unconventional exploration of 

the world. Every moment a new idea comes and a new 

photo is taken. Not only within the walls of the most 

renowned laboratories of the world, where Polish echoes 

occasionally, but also in conference lobbies bustling with 

a multitude of languages. Who would not like to com-

memorate the breathtaking moment of exploring yet 

uncharted territories? You are welcome to present your 

ideas, projects, and most of all your peers who some-

times work on the same problem as you thousands miles 

away and do take photos as well.

Dr Agnieszka Babczyńska

(promotional texts for the 3rd photo contest ‘Science on 

Camera’)

Dr hab. Mirosław Nakonieczny 

centRe foR stUdies on hUMan and natURal enviRonMent, 

UniveRsity of silesia in katowice
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Science – the World without 
Limits

Man has been fascinated by the world since the very 

beginning. Driven by curiosity we observe the surround-

ing world and try to discover the rules it follows to satiate 

our interest. Moreover the deeply-rooted lust for knowl-

edge results from a desire to determine our place in the 

universe and find the answer to a question about the 

sense of our existence. The image of the world is always 

filtered through what people actually know about it at 

the given time. With expanding the limits of knowledge 

man expanded the limits of the world too. Now we have 

reached such a point in our intellectual development that 

we finally realize that we are not able to determine neither 

the limits of the universe, nor the limits of cognizability 

itself. Still widening horizons of our knowledge we have 

finally concluded that science has limitless possibilities. 

Isaac Newton once said: ‘What we know is a drop, what 

we don’t know is an ocean.’ That means that everything 

is still possible, many new things are yet to come and the 

world can still surprise us. This seems to be what inspired 

the organizers of the third edition of the photography 

competition ‘Science on Camera’. They show that the 

world still possesses many fascinating secrets and there 

is still a lot to be discovered: in the ice of the Arctic, on 

peaks of the Andes, in Polish meadows and forests and 

finally under the microscope in the world of microorgan-

isms. All the places have been visited by somebody who 

decided to push forward the bounds of knowledge and 

share their passion with us.

Agnieszka Sikora

depaRtMent of infoRMation and pRoMotion,  

UniveRsity of silesia in katowice

Nauka – świat bez granic 

Człowiek od najdawniejszych czasów interesuje się 

otaczającym go światem. Spowodowane jest to przede 

wszystkim ciekawością poznawczą – obserwując świat 

szukamy sposobów wyjaśnienia praw nim rządzących, 

aby w ten sposób zaspokoić intelektualne zainteresowa-

nia. Ponadto głęboka chęć jego poznania wynika z pra-

gnienia określenia naszego miejsca we wszechświecie 

i tym samym znalezienia odpowiedzi na pytanie o sens 

naszej egzystencji. Obraz świata zawsze przefiltrowany 

jest przez stan wiedzy, jaką człowiek dysponuje na danym 

etapie dziejów. Powiększając ten stan, człowiek rozsze-

rzał jednocześnie granice świata. Dziś możemy śmiało 

powiedzieć, że dotarliśmy do takiego momentu naszego 

rozwoju intelektualnego, że uświadomiliśmy sobie, iż 

nie jesteśmy w stanie określić granic ani wszechświata, 

ani poznawalności. Wciąż przesuwając horyzonty naszej 

wiedzy, uzmysłowiliśmy sobie, że nauka ma przed sobą 

nieograniczone możliwości. Isaac Newton powiedział: 

„co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to 

cały ocean”. A zatem, wszystko jest możliwe, jeszcze wie-

le przed nami, świat wciąż może nas zaskoczyć. I właśnie 

ta perspektywa, wydaje się, że przyświecała organizatorom 

trzeciej edycji konkursu fotograficznego „Nauka w obiek-

tywie”. Zgłoszone projekty dokumentują niezwykłe prace 

badawcze prowadzone pod wszelkimi szerokościami geo-

graficznymi – w myśl tegorocznego hasła: „Nauka – świat 

bez granic”. Pokazują, że świat wciąż ma przed nami wiele 

fascynujących tajemnic i jest jeszcze dużo do odkrycia: 

czy to w lodach Arktyki, na szczytach Andów, polskich 

łąkach i lasach, czy pod szkiełkiem mikroskopu w świecie 

mikroorganizmów. Wszędzie tam jest ktoś, kto postanowił 

przesunąć kolejną granicę poznania i podzielił się z nami 

swoją naukową pasją.

Agnieszka Sikora

dział infoRMacJi i pRoMocJi UniweRsytetU Śląskiego 

w katowicach
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Bez większej przesady można stwierdzić, że pająki zjedzą 

wszystko, co się rusza. Upolują za pomocą sieci szybko 

sunące potężne muchy, pszczoły a nawet trzmiele, dla któ-

rych pajęczyna nie powinna stanowić godnej zauważenia 

przeszkody. Za pomocą sprytnego, kleistego lassa złowią 

bezbłędnie nocną ćmę. Zlewając się z otoczeniem atakują 

znienacka motyla, który swoim zwyczajem przycupnął na 

kwiecie, nie dostrzegłszy białego, jak i sam kwiat, ośmio-

nogiego drapieżnika. Pochwycą szybkim skokiem prze-

biegającego pośpiesznie chrząszcza, który, tupiąc wprawia 

w drgania ściółkę leśną. Dzięki temu pająk nie chybia. 

Niektóre, udając mrówki, nierozpoznane i nie wypędzane, 

poczynią spustoszenie w mrowisku. Nie pogardzą żadną 

zdobyczą. Nawet gdy zdobycz rusza się bardzo powoli. 

Nawet, gdy zdobycz nie należy do owadów, z którymi ko-

jarzą się pajęcze posiłki. Któż to widział, na przykład aby 

pająk polował na ślimaki lub dżdżownice? A jednak także 

i one trafiają do pajęczego jadłospisu. Skorupa nie stanowi 

przeszkody. Pająki, zwłaszcza te, którym do polowania nie 

jest potrzebna pajęczyna, żywią się także innymi pająka-

mi. Na tyle chętnie, że co trzecia ofiara może należeć do 

tego samego rzędu co jej ośmio- lub sześciooki drapieżca. 

Czasem nawet do tego samego gatunku. A nierzadko 

wywodzi się z tego samego kokonu. Kanibalizm wśród 

pająków nie jest, bynajmniej, wyjątkiem.

Porywanie się na tak różnorodne ofiary, często większe 

od siebie, a niejednokrotnie powiązane więzami… hemo-

limfy, nie świadczy o zbrodniczych instynktach pająków. 

Przeciwnie. Wspomagane przez gruczoły przędne i jado-

we jest ewolucyjnie uzyskaną szansą przetrwania. Jest 

też ekologicznym narzędziem służącym do utrzymywania 

w ryzach liczebności owadów. W księdze dżungli nie ma 

miejsca dla maszyn do zabijania. Jest za to dla tych, którzy 

ewoluując wspólnie ze swymi ofiarami, gwarantują równo-

wagę w przyrodzie. 

Tyle tylko, że pająki nie przepadają za padliną.

Without much exaggeration we can say that spiders will 

devour everything that is moving. Using their webs they 

hunt fast and heavy flies, bees and even bumble bees for 

whom the cobwebs should be an obstacle not even worth 

their attention. With a clever sticky lasso and a sure aim 

they will catch a moth. Blending with the surrounding 

they unexpectedly attack a butterfly, which, as always, sits 

on a flower unaware of the fact an eight-legged predator 

is there, as white as the flower itself. With a swift leap 

they will catch a beetle hastily running-by which makes 

the ground shake stamping its feet. Thanks to that the 

spider never misses. Others, pretending they are ants, 

unrecognized and undisturbed wreak havoc in ant hives. 

They do not disdain any prey. Even if the prey moves very 

slowly. Even if it is not the kind of insect we usually as-

sociate with spiders’ food. Who has ever heard of spiders 

eating snails and earthworms? Nevertheless they are on 

spiders’ menu as well. The shell is not a problem. Spiders, 

especially the ones which do not need webs, feed on other 

spiders too. They do it so often that even every third prey 

may belong to the same order as the six- or eight-eyed 

predator. Sometimes they are even of the same species. 

Frequently they even hatched from the same cocoon. 

Cannibalism in spiders is by no means an exception.

Spiders attacking such different prey, often bigger than 

themselves and frequently bound with them with ties of… 

hemolymph, are not driven by any murderous instincts. 

On the contrary. With the help of spinnerets and venom 

glands it is their evolutionarily developed chance to sur-

vive. It is also an ecological tool whose aim is to keep the 

number of insects under control. In the jungle book there 

is no place for killing machines. There is only place for 

these which, evolving together with their prey, guarantee 

equilibrium in the environment.

And the only thing spiders do not have a liking for is 

a still nature with a carcass.

„Urodzeni mordercy”
‘Natural born killers’

„Fizjologiczno-ekologiczne aspekty wpływu zanieczyszczeń środowiska 
w aglomeracjach przemysłowych na przykładzie arachnocenoz”
‘Physiological and ecological aspects of environmental pollution impact 
in industrial regions exemplified by selected arachnocenoses’

aGnieszka babczyńska (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph)

gRażyna wilczek (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



Urodzeni mordercy. Nowo urodzeni. „Wilcze pająki” (Lycosidae) – pierw-

sze samodzielne kroki // Born killers. Newly-born. Wolf spiders (Lycosidae) 

– first steps on their own
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Według prastarej legendy Indian Huronów i Irokezów, 

dawno, dawno temu cały świat wypełniało wielkie morze, 

bezkresny ocean. Początkiem stałego lądu była skorupa 

Wielkiego Żółwia. Na jego życzenie wodne zwierzęta 

udawały się na morskie dno po porcje ziemi, aby, na kra-

wędzi żółwiego pancerza, zbudować kontynent. Niewielu 

się udało, większość posłańców wracało na powierzch-

nię wody bez życia i bez maleńkiej nawet grudki ziemi. 

Pierwszym stworzeniem, któremu się to udało, była 

Ropucha i to jej nadropuszemu wysiłkowi zawdzięczamy 

narodziny pierwszej wyspy. Ląd z czasem rozrastał się 

wzdłuż i wszerz, dając miejsce ludziom, roślinom i zwie-

rzętom, wszystkim ich gatunkom. Całość niezmiennie 

przy tym dźwigał na swym grzbiecie Wielki Żółw. I tak 

jest zapewne do dzisiejszego dnia.

Efekty penetracji dna arktycznych mórz są zadziwiająco 

zgodne z indiańską wizją stworzenia. Płytkie i muliste 

dno otaczających Spitsbergen wód nie jest dobrym fun-

damentem dla zwierząt poszukujących ostoi. Ruchome, 

grząskie podłoże nie sprzyja ani osiadaniu ukwiałów, ani 

kotwiczeniu się glonów, ani też polowaniu rozgwiazd. 

Smutno i bezbarwnie. Są jednak na dnie arktycznych 

mórz oazy pełne barwnych stworzeń. Życie tłoczy się tam, 

gdzie z dna wystają skały, głazy i kamienie. Na natu-

ralnych i sztucznych, przypadkowych i zamierzonych, 

eksperymentalnych elementach dna stabilnie osadzają 

się ukwiały, glony, wędrują szkarłupnie i pełzają kraby. 

Niewiele trzeba, aby na ruchomych piaskach pojawiła się 

tętniąca życiem wysepka. Czasem wystarczy przywleczona 

i porzucona przez kraba pustelnika skorupa morskiego 

mięczaka…

Czyż zdziwiłoby to najstarszych Irokezów?

According to an old legend of the Huron and the Iroquois 

a long, long time ago the whole world was covered by 

a huge sea, a limitless ocean. Big Turtle’s shell was the 

beginning of the solid ground. It asked water animals to 

go to the bottom of the seas and get some mud to build 

a continent on its shell. They all failed and came back to 

the surface lifeless until finally Little Toad tried and came 

back with his mouth full of mud. Thanks to his super 

toad effort the first island was created. The land grew the 

length and breadth giving a place to live to men, plants 

and all species of animals. Big Turtle carried it all on its 

back and now it is probably so as well.

Results of exploring the bottom of arctic seas turn out 

to be surprisingly consistent with the American Indian 

creation myth. Shallow and muddy bottom of the waters 

surrounding Spitsbergen is not a good foundation for 

animals seeking refuge. Unstable and muddy ground does 

not help neither sea anemones nor algae settle down, nor 

starfish hunt. The ground is depressing and colorless. Yet 

there are oases filled with colorful creatures on the bottom 

of the arctic sea. Life concentrates where the bottom is 

covered with rocks, boulders and pebbles. Sea anemones 

and algae find home on natural and artificial, accidental 

and intended, experimental elements of the sea bottom. 

Echinoderms crawl and crabs walk there. You need very 

little to start a new islet pulsing with life. A lone shell 

dragged and abandoned by a hermit crab is sometimes 

enough…

Would it surprise Iroquois elders?

„Sięgnąć dna, aby przekazać DNA”
‘Hitting the bottom night and day to transmit DNA’

„Czynniki kontrolujące bioróżnorodność na twardym, mobilnym podłożu  
w płytkim sublitoralu Arktyki”
‘Factors controlling biodiversity on hard, mobile substrate in the shallow Arctic 
sublitoral’

pioTr bałazy (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

piotR kUkliński (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1.  Podwodne krajobrazy wokół Spitsbergenu mogą czasami wyglądać jak ogro-

dy kwiatowe. Na pierwszym planie kolorowy ukwiał Urticina felina. Z tyłu, wy-

raźnie unikający parzących czułków, krab Hyas araneus (widywano ukwiały 

żywiące się tymi krabami). Zachodni Spitsbergen, Isfjord, głębokość 12 m, li-

piec 2010 // Underwater habitats around Spitsbergen may sometimes look like 

flower gardens. Colorful sea anemone Urticina felina in the foreground. The 

Hyas araneus crab in the back avoids the tentacles of Urticina. Sea anemo-

nes eating these crabs have been observed. West Spitsbergen, Isfjorden, 12 m 

deep, July 2010

2.  Krab pustelnik Pagurus pubescens – specjalista w zakresie inżynierii środo-

wiska. Wykorzystywane przez niego puste muszle ślimaków są ważnym źró-

dłem „mobilnego”, twardego podłoża, które mogą zwiększać bioróżnorod-

ność, szczególnie w miejscach o miękkim dnie. Zachodni Spitsbergen, Isfjord, 

głębokość 6 m, lipiec 2010 // Hermit crab Pagurus pubescens – ecosystem 

engineer. Hermit crabs shells are an important source of mobile, hard substra-

ta, which can increase biodiversity in otherwise soft bottom localities. West 

Spitsbergen, Isfjorden, 6 m deep, July 2010

3.  Twarde dno jest siedliskiem dla większej liczby gatunków niż dno miękkie – 

rozgwiazda olbrzymia Crossaster papposus ma zazwyczaj od 11 do 13 ra-

mion. Zachodni Spitsbergen, Isfjord, głębokość 8 m, lipiec 2010 // Hard bot-

tom characteristically supports more species than soft bottom – giant seastar 

Crossaster papposus has usually 11-13 arms. West Spitsbergen, Isfjorden, 8 m 

deep, July 2010

4.  Kraby z gatunku Hyas araneus nie byłyby tak łatwym obiektem badań. Zachodni 

Spitsbergen, Isfjord, głębokość 25m, lipiec 2010 // Hyas araneus crabs would 

not be as easy to collect as hermit ones. West Spitsbergen, Isfjorden, 25 m 

deep, July 2010

5.  Nurek-naukowiec przy pracy. Inspekcja podwodnego eksperymentu. Zachodni 

Spitsbergen, Isfjord, głębokość 12 m, lipiec 2010 // Scientist diver at work. 

Underwater experiment survey. West Spitsbergen, Isfjorden, 12 m deep, 

July 2010
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Gdy za panowania chińskiej dynastii T’ang zwolniło 

się miejsce na cesarskim tronie, wielu pretendentów 

próbowało udowodnić swoje do niego niezbite prawo. 

Dowodząc słuszności swych racji, kandydaci posługiwali 

się nie samą tylko salonową dyplomacją. Stawka była 

na to najwyraźniej zbyt wysoka. Wydawało się, że tylko 

krwawa eliminacja pozostałych pozwoli wyłonić przyszłe-

go cesarza potężnego wówczas kraju. Jeden z aspirujących 

do korony wędrując przez góry i doliny, osłabiony i znęka-

ny, trafił do buddyjskiego klasztoru Shaolin. Tam mnisi, 

swymi obrosłymi w mity tajemnymi sposobami, przywró-

cili mu siłę ciała i hart ducha. I tron, bo nikt inny tylko 

on właśnie okazał się tym, któremu prawowicie należały 

się cesarskie insygnia. 

Prawda to, czy legenda? Jeśli baśń to starożytna, co jest 

w niej ziarenkiem prawdy i gdzie go szukać, czy ktoś to 

wie? Wiedzą to kamienne lwy od lat strzegące tajemnic 

świątyni klasztoru Shaolin. Wiedzą to również – i milczą 

zagadkowo uśmiechnięte – posągi małpy i żółwia, mitycz-

nych chińskich stworzeń, obecnych – czy tylko fizycznie, 

monumentalnie, czy też abstrakcyjnie i duchowo? – w tej 

samej świątyni, gdzie kamienne lwy. Niejedną jeszcze 

z pewnością tajemnicę mają pod swoją pieczą. Podobnie 

jak Feniks, który stoi na straży śladów stóp cesarzowej 

Yiheyuan. Czy to ten sam Feniks, który na egipskich 

ołtarzach spłonąwszy, wyłania się z popiołów, aby wraz 

z nim nie ustawało wciąż odradzające się życie? Jeśli to 

ten sam, to przetrwa i on, i tajemniczy świat kamiennych 

mitycznych stworzeń, które u progów chińskich świątyń 

i cesarskich rezydencji, trwają nieporuszone, ciągle zapi-

sując w swoich ornamentowanych oczach, także i nasze, 

XXI wieczne prawdy i sekrety, bo fotografia może okazać 

się zbyt ulotna.

When during the reign of T’ang dynasty the Emperor’s 

Throne was vacant many pretenders tried to prove their 

inalienable right to it. Doing it they did not use only 

white-gloved diplomacy. The stake was definitely too high 

for that. It seemed that only physical elimination of other 

rivals would determine the new emperor of the mighty 

country. One of the pretenders to the crown wander-

ing through mountains and valleys finally arrived at the 

Shaolin Monastery. There the monks, using their mys-

terious ways, healed both his body and spirit. They also 

helped him gain the throne, as he turned out to be the 

one who had the right to the emperor’s insignia.

Is the story true or is it just a legend? If it is just a legend 

so what and where is the grain of truth? Who knows? The 

stone lions guarding the secrets of the Shaolin Temple 

know. The mysteriously smiling statues of a monkey 

and a tortoise know it too, but they remain quiet. Are 

the mythical creatures of ancient China present there, 

just like the stone lions, in two dimensions: physical 

and monumental as well as abstract and spiritual? They 

have many more secrets under their care like the Phoenix 

guarding Empress Yiheyuan’s footprints. Is it the same 

phoenix that having burnt on the ancient Egyptian altars 

emerges reborn from the ashes so that the life was born 

again too? If it is the same one, it will survive together 

with the mythological creatures standing motionless at 

the thresholds of Chinese temples and emperor‘s palaces, 

remembering our 21st century truths and secrets with 

their intricately ornamental eyes. Because a photograph 

may turn out to be too ephemeral. 

„Historia oczyma chińskiego smoka”
‘History in eyes of a Chinese dragon’

„Stworzenia mitologii chińskiej — Fantastyczny geniusz loci”
‘Creatures from Chinese mythology — Fantastic genius loci’

krzyszTof marek bąk, kAtArzyNA HANDzlik (autorzy zdjęcia / authors of photograph)

kRzysztof MaRek Bąk (kierownik projektu / project manager)



Potwór z ryciny — (Klasztor Shaolin, prowincja Henan) // The monster from engraving — (The Shaolin Monastery)
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Splątana bioróżnorodność dzikich chaszczy wpuszczona 

na niegdysiejsze pole uprawne, dziś porzucone odłogiem, 

nie kończy się (nie zaczyna?) równo z powierzchnią gleby. 

Pod nią, wśród skłębionych korzeni bałagan nieużytków 

ma swój dalszy, choć znacznie mniej migotliwy i mniej 

dźwięczący, ciąg. Wśród kłączy i bulw przecinają się 

i mijają ziemne norki i jamki, tunele i korytarze peł-

ne stworzeń, które u samego Andersena pojawiają się 

jako ucieleśnienie brzydoty niepokojącej tajemniczości. 

Jednym, jak kretom i turkuciom podjadkom, zdarza się 

wychynąć na powierzchnię tylko pod osłoną nocy. Innym 

– pędrakom chrabąszczy i drutowcom sprężyków, w glebo-

wych zakamarkach upływa całe larwalne życie. Pomiędzy 

nimi kłębią się drobne i większe pierścienice, nicienie, 

drobne owady, roztocza i przede wszystkim mikroorgani-

zmy. Nieprzeliczone ilości bakterii, grzybów i pierwotnia-

ków rosną i rozmnażają się, prowadzą rozkład materii, 

wiążą azot, wrastają w korzenie dostarczając wody i soli 

mineralnych a jednocześnie – z dużą wrażliwością reagują 

na wszystko, co dzieje się na powierzchni.

Po drugiej stronie lustra toczące się niewidoczne, pod-

ziemne życie wiernie odzwierciedla zewnętrzny świat. 

Uporządkowana, wypielęgnowana łąka, o przewidywal-

nym składzie gatunkowym, wygryzana przez bydło i owce 

lub koszona i grabiona, zachowuje równie uporządkowany 

zestaw mieszkańców gleby, niezmienny, wręcz wyhodowa-

ny, podobnie jak zestaw traw i ziół na powierzchni ziemi. 

Porzucony wraz z pozostawioną samopas łąką – zanika, 

jak sama łąka. Gdy pomiędzy łanami traw zaczynają 

pojawiać się niezliczone chwasty i siewki drzew, podziem-

ny świat także wzbogaca się w nowe zastępy nieobecnych 

tam dotąd mikroorganizmów. Może one są tam najpierw, 

plastyczne, ekspansywne i wytrzymałe, a w ślad za nimi 

wkraczają nowe elementy szaty roślinnej. Bo bioróżnorod-

ność nie zaczyna się (i nie kończy) na powierzchni ziemi.

Tangled biodiversity of wild thickets let loose on an aban-

doned post-agricultural fields neither starts nor finishes 

at the ground level. Down below, among the jumbled 

roots, the mess seen on the surface continues, yet it is not 

so shimmering and buzzing. Various corridors, tunnels, 

burrows and holes cross among the rhizomes and bulbs. 

They are full of creatures which in fairy tales usually 

personify ugliness and disturbing mysteriousness. Some of 

them e.g. moles and mole crickets occasionally pay night 

visits to the surface. Others like grubs of cockchafers and 

wireworms of click beetles spend all the stage of their 

life underground. Among them wriggle ringed worms of 

different sizes, nematodes, tiny insects, mites, and micro 

organisms. Countless bacteria, fungi and protozoans grow 

and replicate, decompose organic material, bind nitrogen, 

deliver water and nutrients to roots and, at the same time, 

react to everything what is happening on the surface.

In the Looking-Glass Land the hidden underground life 

perfectly reflects the life on the surface. A tidy well-

ordered meadow with a predictable species composition, 

grazed by cattle and sheep or mowed and raked, maintains 

an equally predictable list of organism inhabiting soil. The 

list is unchangeable as if the organisms were bred there. 

Once the meadow is abandoned the list of tenants chang-

es together with the changes in the meadow itself. When 

innumerable legions of weeds and tree seedlings appear 

the underground world becomes richer with new micro 

organisms too. Maybe it is the other way round? Maybe 

these expansive and resistant micro organisms come first 

followed by new plants? Who knows? Because biodiversity 

neither starts nor finishes at the ground level.

„Podziemne życie łąki”
‘Underground life of a meadow’

„Porównanie zespołów mikroorganizmów glebowych łąk i odłogów”
‘Comparison of soil microbial communities from fallows and meadows’

dominika chmoloWska, VáclaV krišTŭfek (aUtoRzy zdJęć / aUthoRs of photogRaphs) 

doMinika chMolowska (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1.  „Czarna dziura” – roztwór gleby wybarwiony DAPI pod mikroskopem fluore-

scencyjnym; XI.2009, Czeskie Budziejowice, Czechy // ‘Black hole’ – soil solu-

tion and bacteria cells stained with DAPI and visualised with fluorescence mi-

croscopy; November 2009, Ceske Budejovice, Czech Republic 

2.  „Coś” – roztwór gleby wybarwiony DAPI pod mikroskopem fluorescencyjnym; 

XI.2009, Czeskie Budziejowice, Czechy // ‘It’ – soil solution and bacteria cells 

stained with DAPI and visualised with fluorescence microscopy; November 

2009, Ceske Budejovice, Czech Republic
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Są takie miejsca, gdzie napotkanie chronionych gatunków 

nie powinno nikogo zadziwić. Miejsca, w których przyrod-

nicze rarytasy, choć gdzie indziej zagrożone wyginięciem, 

są oczywistym elementem przyrodniczego krajobrazu 

w którym doskonale się mają. Miejsca te, z powodu swego 

unikalnego charakteru są nietykalne, objęte ochroną 

prawną stanowią rezerwaty przyrody. Rzadko powstają 

one dla uratowania pojedynczego gatunku. Znacznie 

częściej mają w swej pieczy specyficzne siedlisko, cały 

zestaw gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów, któ-

re wspólnie tworzą jedyny w swoim rodzaju ekosystem, 

a jednocześnie niemal każdy z osobna ma własne miejsce 

na liście gatunków chronionych. Murawy kserotermiczne 

Ponidzia i Roztocza, poczynając od gipsowego i wapien-

nego, krasowego podłoża, przez łany stepowej roślinności 

pełnej chrząszczy, cykad, pasikoników i pająków, aż po za-

wisające pod chmurami skowronki i pustułki, to tętniące 

życiem, słoneczne, dźwięczące radośnie rezerwaty, gdzie 

rzadkich okazów żyje co niemiara. 

Są jednak i siedliska takie, gdzie każdy gatunek, nie tylko 

niezwykle rzadki, piękny i delikatny, ale nawet pospolity 

i nieciekawy, ma szansę wzbudzić zachwyt i podziw dla 

siły przetrwania. To okolice hałd, osadniki poprzemysło-

we, zalane wyrobiska po zakończonym wydobyciu, silnie 

zanieczyszczone, zasolone i ogrzane wodami z elektrowni. 

Odzyskane dla natury środowiska, dramatycznie zmęczo-

ne eksploatacją złóż węgla i rud, pomału zapełniają się 

zdolnymi do przetrwania gatunkami. Pospolitymi i niecie-

kawymi. A pośród nich, w sposób zupełnie niespodziewa-

ny i nieoczywisty, pojawiają się znienacka i te chronione, 

które uszlachetniają poprzemysłowy krajobraz Wyżyny 

Śląskiej, tak różny od przebogatych roztoczańskich i nad-

nidziańskich rezerwatów stepowych. Warto odwiedzić 

czasem obrzeża hałd i osadników. Łatwo tu o zdziwienie.

There are places where it is not uncommon to encounter 

the protected species. There are places where such endan-

gered rarities are an obvious element of the landscape and 

where they really feel good. Because of their uniqueness 

such places are untouchable natural reserves protected 

by law. Seldom are they created to protect just a single 

species. More often they take care of the whole habi-

tat, a characteristic set of protected plants, animals and 

micro organisms that make for the specific ecosystem. 

Xerothermic grasslands of Ponidzie and Roztocze region 

are sunny reserves full of life. The calcareous grasslands, 

from the chalk and limestone bedrock, through the fields 

of steppe flora filled with beetles, cicadas, brush-crickets 

and spiders, up to the sky where skylarks and kestrels fly 

among clouds, vibrate with life. 

Yet there are also communities where even the most 

common and dullest species may make you admire their 

resistance. The places are located near waste heaps, 

sedimentation tanks, flooded excavations, highly pol-

luted saline water in power plant reservoirs. Reclaimed by 

nature they slowly get filled with species able to survive 

in such inhospitable conditions. The species are resilient 

yet common and unattractive. Surprisingly among them 

there are unexpected and not so obvious ones, the ones 

protected by law. They add charm to the post-industrial 

landscape of Upper Silesia which is so much different 

than the reserves. It is worth to visit the edges of heaps 

and reservoirs. Expect a surprise there.

„Zielone skarby stepów i mokradeł”
‘Green treasures of steppes and marshes’

„Zróżnicowanie, ekologia i problemy ochrony szaty roślinnej w Polsce Południowej”
‘Diversity, ecology and conservation problems of vegetation in Poland’

damian chmura (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph, kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



Biała ścieżka // White path
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Coraz gorzej jawią się prognozy dla ostatnich na Ziemi 

Kolumbów i Magellanów, którzy pielęgnują w sobie 

młodzieńcze marzenia o odkrywaniu obszarów, gdzie nie 

dotarł dotąd jeszcze żaden posiadacz aparatu fotograficz-

nego. Bezludne wyspy, o których nikt nie wie – istnieją 

jedynie w filmach. Nieprzetarte szlaki już dawno rozje-

chały quady. Na niezdobytych szczytach powiewa coraz 

więcej flag i masztów GPS. Niewiele zostało przestrzeni 

dla romantycznych zdobywców. Takich, którzy przybyw-

szy i zobaczywszy, nie muszą już zwyciężać. Wystarczy, 

że docenią, zdejmą traperski kapelusz i pochylą głowę 

w szacunku dla dzieł Natury, i podniosą ją po chwili, aby 

niczego nie uronić z monumentalnych, zachwycających 

widoków, danych niewielu parom ludzkich oczu. 

Tak się jeszcze dzieje. Tak stało się ostatnio z odkryciem 

dla świata Kanionu Colca i Doliny Wulkanów. Rekordowej 

głębokości Kanion Colca w peruwiańskich Andach i są-

siadująca z nim Dolina Wulkanów, to unikalne, geolo-

giczne twory, uformowane przez lawę, bazalty i skały 

magmowe, stosunkowo niedawno na tle dziejów skorupy 

ziemskiej. Utworzony z nich krajobraz nie sięga prehisto-

rii: południowoperuwiańskie wulkany uśpiły się zaledwie 

300-400 lat temu.

Surowy, skalisty, bezkresny pejzaż niemal zupełnie 

pozbawiony jest roślinności. Po dnie głębokiej na 4 km 

doliny kanionu złowrogo i majestatycznie przesuwają się 

cienie kondorów. Tylko te ptaki są zdolne godnie repre-

zentować świat żywych w tym skalnym sanktuarium… 

W Dolinie Wulkanów wraz z lawą jakby zastygło życie. 

Wśród kilkudziesięciu idealnie symetrycznych wulkanów 

rosną tylko gigantyczne kandelabrowe kaktusy i rozłożyste 

agawy. Maskują pozostałości inkaskiej kultury i niedawnej 

jeszcze tarasowej uprawy pól.

Co zrobić z tym geologicznym rajem i antycznym skarb-

cem zarazem? Czy proponowany przez naukowców park 

narodowy uchroni ten świat z bazaltu i lawy przed tury-

stycznym przemysłem, chroniąc jednocześnie marzenia 

ginących romantycznych wędrowców?

Prospects for the last Columbuses and Magellans, who 

still nurture their youthful dreams of discovering places 

which have not yet been visited by any photographers, 

look grim. Unknown desert islands exist only in films. 

The unblazed trails have long been trekked on quads. 

There are more and more GPS antennas and waving flags 

on tops of not so long ago unclimbed peaks. There are not 

many places left for romantic explorers who do not have 

to conquer once they came and saw. They just take off 

their trapper hats, take a bow out of sheer respect for the 

works of Nature and try not to miss anything from the 

wonders so few can admire.

It is still possible. It happened on discovery of the Rio 

Colca Canyon and the Valley of Volcanoes. The record 

deep canyon in the Peruvian Andes and the neighboring 

valley are unique geological formations shaped by lava, ba-

salts and igneous rocks relatively not so long ago looking 

at the history of the Earth’s crust. The landscape is not 

prehistoric old as the volcanoes in the South of Peru have 

been dormant for merely 300-400 years.

Harsh rocky landscape is almost completely devoid of 

plants. Shadows of Andean condors majestically and 

ominously sweep the bottom of the 4-kilometre-deep 

valley. They are the only ones able to represent the living 

in the rock sanctuary… In the Valley of the Volcanoes it 

seems that life got petrified together with the flowing lava. 

Among the perfectly symmetrical volcanoes grow only gi-

ant cacti and agaves. They hide remnants of Incan culture 

and terrace fields. 

What to do with the geological paradise and ancient 

treasure? Will the national park, which is proposed by 

scientists, save the land of lava and basalt from the 

tourist industry and protect the dreams of rare romantic 

wanderers?

„Kraina bazalitu i lawy”
‘Land of basalt and lava’

„Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów, Peru. Tektoniczne 
uwarunkowania wulkanizmu oraz pozycji strukturalnej i rozwoju Kanionu Colca, Peru”
‘Polish researches in the Rio Colca Canyon and Valley of Volcanoes, Peru 
Structural position and evolution of the Colca Canyon, Peru’

justyNA ciesielczuk, jerzy Żaba, krzysztof gAiDzik (aUtoRzy zdJęć / aUthoRs of photogRaphs) 

JeRzy żaBa, andRzeJ paUlo (kieRownicy pRoJektU / pRoJect ManageRs)



1.  Silnie sfałdowane mezozoiczne skały osadowe w rejonie miejscowości Ayo, 

Dolina Wulkanów. Marzenie geologa. Fot. J. Żaba // Strongly folded Mesozoic 

sedimentary rocks in the area of Ayo, Valley of Volcanoes. Photo J. Żaba

2.  Kenozoiczne wulkany karłowate grupy Andahua w Dolinie Wulkanów. Raj dla 

wulkanologa. Fot. J. Żaba // Cenozoic dwarf volcanoes of the Andahua group 

in the Valley of Volcanoes. Photo J. Żaba

3.  Uskok grawitacyjny w mezozoicznych skałach osadowych w Kanionie Colca 

2260 m n.p.m. Ścieżka z zabezpieczeniem. Fot. J. Ciesielczuk // Gravitational 

fault in Mesozoic sedimentary rocks in Colca Canyon (2260 m a.s.l.). Photo 

J. Ciesielczuk
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Wśród istotnych dylematów nauki jest i taki: jak to zrobić, 

aby zjeść ciastko i mieć ciastko? Dylemat ten nie doty-

czy wyłącznie nauk o żywieniu. Częściej formułowany 

jest w słowach: jak to zrobić, żeby zajrzeć do środka, 

nie otwierając? Zbadać dokładnie, nie dotykając żad-

nym ostrym narzędziem, nie pobierając fragmentów do 

szczegółowych analiz? Poznać dokładnie skład i budowę 

wewnętrzną interesującego obiektu, a jednocześnie w naj-

mniejszym stopniu nie narażając go na uszczerbek? I nie 

musi dotyczyć to ciastka, o ile nie jest ono kawałkiem 

dobrze zachowanego tortu ze starożytnego stołu cesar-

skiego lub królewskiego, znalezionym w nowo odkrytym 

grobowcu sprzed naszej ery. Częściej z rozterką taką 

spotykają się paleobiolodzy, znajdujący jedyny dotychczas 

na kontynencie unikalny fragment kopalnych szczątków, 

nasion czy pyłków lub geolodzy, którym wpadł w ręce 

bursztyn z zatopionym wewnątrz czymś maleńkim, czego 

dotychczas nie ujrzało oko badacza.

Cenne obiekty badawcze narażone są często na tak 

skuteczne przebadanie, że jedynym pozostałym po nich 

śladem może być artykuł w naukowym czasopiśmie. 

Mikrotomografia rentgenowska pomaga jednak cukierni-

czy dylemat rozwiązać pozytywnie. Pozwala pokroić na 

cienkie skrawki ząb wymarłego w triasie rekina – nie mu-

skając go nawet nożem mikrotomu lub wyizolować wto-

piony w żywicę wtręt nie naruszając skalpelem ciągłości 

bursztynowej kropli. Wirtualny mikrotom sieka unikalne 

znaleziska na wirtualne dwuwymiarowe plasterki, po 

czym składa je z powrotem w trójwymiarową, przestrzen-

ną całość. Tak uzyskany obiekt badawczy można dowolnie 

rozkładać na tkanki lub warstwy, a pierwowzór z naj-

większą pieczołowitością przechować w muzeum lub… 

wypuścić, gdyż technika ta pozwala przejrzeć na wylot 

także niewielkie zwierzęta. 

A ciastko? Zawsze dobrze zjeść, zachwycając się zaletami 

mikrotomografii rentgenowskiej, również w przemyśle 

spożywczym.

Among other significant scientific dilemmas there is an 

interesting one: how to have the cake and eat it too. The 

dilemma does not concern only dietitians. It is often ex-

pressed as: how to look inside something and not open it. 

How to examine it carefully without cutting with a sharp 

knife and taking samples for analyses? How to learn its 

body construction and not damage it in any way? It does 

not have to concern a cookie, unless it is a well preserved 

one from an ancient king’s plate found in a newly dis-

covered tomb. More often it is paleobiologists’ dilemma 

when they find a unique fragment of plant fossils, pollens 

or seeds; or geologists’ when they have amber with a tiny 

inclusion of something yet unknown to the researchers.

The biggest danger for precious exhibits is being examined 

so thoroughly that the only trace of them is only an article 

in a scientific journal. It is X-ray microtomography that 

helps solve the cake dilemma. It lets slice a tooth of a long 

ago extinct shark not even touching it with a blade of the 

microtome or isolate an inclusion trapped in the fossilized 

resin without even scratching the amber drop. A virtual 

microtome cuts unique specimen into two-dimensional 

slices and then puts them together into a three-dimen-

sional whole again. Then the 3D object may be freely 

analyzed and the specimen may rest safely in a museum 

showcase or may be… freed as the technique also enables 

seeing through small animals.

And what about the cake? It is good to have it as you 

admire advantages of X-ray microtomography also in food 

industry.

„Paleostomatologia – skamieliny w mikrotomografii”
‘Paleostomatology – fossils in microtomography’

„Badanie możliwości pomiarowych mikrotomografii rentgenowskiej 
w Inżynierii Biomedycznej”
‘Exploring measuring capabilities of the X-ray microtomography 
in biomedical engineering’

łukasz dzierŻak (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph)

philip J. witheRs (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



„Ząb czy człowiek? Oto jest pytanie” SEM Scanning Electron Microscope, 

Manchester listopad 2009 // ‘Tooth or human? That is a question’ SEM 

Scanning Electron Microscope, Manchester November 2009
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Oddech lasu tropikalnego to nie poddający się pomiarom, 

niemożliwy do wyrażenia za pomocą beznamiętnych cyfr, 

niosący zapachy i dźwięki dżungli oraz wilgoć spływa-

jących po liściach kropli, wiatr w baldachimie drzew. 

Oddech dziewiczej dżungli, to wspólne wdechy i wydechy 

wszystkich tropikalnych istot: tych, które drą się wśród 

lian, i tych, które w bezruchu czają się w norach i pod 

korą. Tych, które widać i słychać, i tych, których nie ma 

jeszcze w atlasach, kluczach i przewodnikach. Jak orga-

nizm, którego miarowy oddech daje pewność, że nic nie 

zagraża jego bezpieczeństwu, tak i tropikalny las swym 

rytmicznym tchnieniem gwarantuje, iż żyje pełnią życia. 

Wystarczy zajrzeć, wsłuchać się, zsynchronizować własne 

tętno z tętnem tropików, doświadczyć go na własnych 

płucach. Wystarczy zagłębić się w dżunglę i poszukać 

miejsca, gdzie można by przyłożyć stetoskop i upewnić 

się, że pacjent ma się dobrze. 

To miejsce dżungla skrywa głęboko, pod warstwą ściółki, 

wśród korzeni wiecznie zielonych drzew. To właśnie tam, 

w płytkiej, niestety, glebie, najlepiej da się poznać, jak 

intensywnie żyje tropikalny las. Pod powierzchnią ziemi 

miliony bakterii i mikroskopijnych grzybów nieprzerwanie 

przetwarzają pokłady obumarłej materii, przywracając ją 

światu istot żywych w postaci składników odżywczych dla 

wyciągającej się ku słońcu najbujniejszej na świecie roślin-

ności. Mikroorganizmy też potrzebują tlenu, tym więcej, 

im większe ich bogactwo i im większe tempo biologicz-

nych przemian, które toczą się w glebie za ich sprawą. 

Jak miarowy oddech pacjenta, tak tempo respiracji gleb 

tropikalnych lasów, zmierzone, przeliczone i wnikliwie 

przeanalizowane, wiele mówi o kondycji tego cennego 

i coraz bardziej zagrożonego ekosystemu. Tropikalny 

las, póki trwa, oddycha całym sobą: od czubków drzew 

muskanych równikowym wiatrem, po koniuszki korze-

ni, zagłębionych w żyznej, wilgotnej i tętniącej bujnym 

życiem glebie. 

The breath of tropical forest is unspeakable. It is the wind 

immeasurable and inexpressible in unemotional digits, 

carrying smells and sounds of the jungle, filled with the 

humidity dripping from the canopy of leaves. Breathing 

of the primal forest is the each one collected inhale and 

exhale of all the creatures gibbering among lianas and the 

ones hidden and motionless in their burrows or under-

neath the bark of the trees, the ones which can be seen 

and heard and the ones still waiting for their entries in 

atlases, guides and taxonomic keys. The tropical forest 

is like a living breathing organism and each rhythmical 

breath it takes guarantees that it is fully alive. You just 

have to look, listen and let your heart beat in unison 

with the forest, let the air fill your lungs. You just have to 

walk into the forest and find a place where you could put 

a stethoscope to make sure the patient is fine.

The jungle hides the place deep under the layer of plant 

litter among the roots of the evergreen trees. It is where 

in shallow soil you can see how intensive life of a tropi-

cal forest really is. Underground millions of bacteria and 

microscopic fungi process dead matter and return it, in 

form of nutrients, to the world of the living, the world 

of most luscious green reaching high towards the sun. 

Microorganisms need oxygen too. The more they need 

the more intensive the processes undergoing in the soil 

are. Like a patient’s rhythmical breath the meticulously 

analyzed measurements of respiration of tropical forest 

soil says a lot about its condition. Tropical forest, as long 

as it stands, breathes with whole its being: from the tops 

of trees caressed by winds to the tips of roots sinking in 

fertile, humid and teeming with life soil. 

„Poczuć oddech tropikalnej gleby”
‘Breath of tropical soil’

„Respiracja gleby w lesie tropikalnym”
‘Soil respiration in tropical forest’

małGorzaTa Gazda (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph, kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



Wśród lian // Surrounded by epiphytes
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Qin Shi, the first emperor of China, had a really unprec-

edented idea when he ordered to be buried together with 

eight thousand terracotta warriors, mounts and servants. 

The faithful motionless army kept guard of their ruler for 

over two thousand years. They kept guard of the same rul-

er who is said, according to legends and traditions, to have 

built fortifications upon which the Great Wall of China, 

nowadays one of the pearls of the 7 wonders of the world, 

was constructed later. The works cost lives of thousands 

people whose bodies were buried in the very construction 

they were erecting. Is it why the emperor needed the army 

to guard his eternal peace? The army which right after 

discovering after twenty-two century long slumber was 

proclaimed the eighth wonder of the world.

Motives of the great ruler remain unknown. His despotic 

reign is also difficult to assess. We do know that in the 

country of porcelain life-size and life-like clay figures were 

mass produced. They were mass produced yet each has 

its own unique facial features, posture and equipment. 

The method of using press moulds and firing clay in coal 

kilns was efficient enough to be used in mass production 

of thousands terracotta statues. Even today they are ef-

ficient enough when the region attracts scores of tourists 

who want to take home a small terracotta warrior. Today’s 

figures are produced in countless manufactories and 

the scale of production is even greater than twenty-two 

centuries ago. The ancient workshops, local clay and the 

methods remained unchanged and the potter’s wheel has 

come full circle.

Does not the Emperor deserve homage? He was behind 

two out of eight wonders of the world and his work still 

inspires local community.

Niespotykaną miał ideę potężny Qin Shi, pierwszy cesarz 

chiński, każąc pochować się w swym cesarskim sarkofa-

gu w towarzystwie posągów 8 tysięcy wojowników, wraz 

z wierzchowcami i służbą, zastygłych w wypalonej glinie. 

Wierna armia w niezmiennym rynsztunku, nieporuszona 

przez dwa tysiące lat, nie spuszczała oka ze swego władcy. 

Tegoż samego, któremu, wedle legend i przekazów, przypi-

suje się stworzenie obwałowań, na fundamencie których 

powstawał Wielki Mur Chiński, będący dziś jedną z pereł 

siedmiu cudów świata. Tysiące istnień ludzkich poświęcił 

ponoć cesarz przy budowie umocnień, a ich ciała, według 

legend, wmurowane zostały w ściany budowli. Czyżby to 

stąd wzięła się cesarska potrzeba posiadania na wyłącz-

ność armii strzegącej spokoju jego wiecznego spoczynku, 

odkrytej po przeszło dwóch tysiącach lat od pochówku, 

okrzykniętej ósmym cudem świata? 

Nieznane są motywy wielkiego władcy, podobnie jak 

wymyka się historycznej ocenie przebieg jego despotycz-

nego panowania. Wiadomo jednak dziś, jak, w ojczyźnie 

porcelany, powstawały na wielką skalę, nieomal w pro-

dukcji taśmowej, naturalnej wielkości posągi, z których 

jednak każdy ma niepowtarzalne rysy twarzy, postawę 

ciała i indywidualne szczegóły uzbrojenia. Odtworzone 

przez archeologów metody odciskania w formach i wypa-

lania w opalanych węglem piecach glinianych figur wydają 

się wystarczająco skuteczne, aby dwa tysiące lat temu 

wprowadzić masową produkcję tysięcy posągów. Okazują 

się wystarczająco wydajne i dziś, gdy w rejon odkrycia 

terakotowej armii ściągają rzesze turystów, a każdy z nich 

pragnie zabrać ze sobą na pamiątkę maleńkiego terakoto-

wego wojownika. Dzisiejsze figurki powstają w niezliczo-

nych manufakturach na skalę jeszcze większą niż przed 

dwudziestoma dwoma wiekami, a starożytny warsztat, 

lokalna glina i metoda wypalania pozostały niezmienione, 

spinając historię terakotową klamrą.

Czyż nie należy się za to Cesarzowi hołd? Przecież spod 

jego ręki wywodzą się dwa z… ośmiu cudów świata, a jego 

dzieło inspiruje do działania lokalną społeczność.

„Masowa produkcja historii”
‘Mass production of history’

„Współczesne oblicze terakoty z Xi’an – tradycyjne metody powielania ceramiki 
w masowej produkcji przemysłu pamiątkarskiego”
‘Contemporary aspect of terra cotta from Xi’an – traditional duplication methods 
of ceramic in mass production of souvenirs’

kAtArzyNA HANDzlik, krzyszTof marek bąk (aUtoRzy zdJęć / aUthoRs of photogRaphs)

kataRzyna handzlik (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1. Wybraniec // Chosen one

2. W pełnym słońcu // In broad daylight

3.  W dwuszeregu zbiórka… (Nadprodukcja generałów) // Fall in! (Overproduction 

of the generals)
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There are not too many words in literary language which 

may describe white. Comparisons to snow or milk usually 

exhaust the pool of most obvious similes which could 

be used, but do not solve the whole issue of whiteness. 

For those who see snow only when they watch a weather 

forecast on TV, the various shades of white simply do 

not matter. Yet the expression ‘as white as snow’ leaves 

unsatisfied aesthetic senses of these who are perfectly 

aware of the differences between the white of freshly fallen 

snow and the white of frozen firn, the color of snow in the 

morning and in the moonlight, on a slope, in the rays of 

the setting sun, on a flat plain stretching endlessly to the 

horizon, at the beginning and at the end of winter. 

There is plenty of snow in the Arctic throughout the 

long polar day and even longer polar night. Apart from 

innumerable and indescribable shades of white it is hard 

to find any other colors if you do not count the Northern 

lights and polar explorers’ equipment. In the omnipres-

ent white it is easier to focus your thoughts than eyes. 

The thoughts which are delighted and fascinated with 

the multicolor white landscape. The intrigued thoughts 

which try to penetrate the yet undiscovered depths of ice. 

The thoughts which are humble in the presence of the 

powerful element. Finally the thoughts which are worried 

how long the snow white world will last. Experts’ opinions 

and forecasts on fast-melting arctic glaciers do not instill 

optimism. In fact there is no hope left and they differ only 

in the rate at which the glaciers will melt and when the 

last polar bear will disappear. Only in-depth studies of 

the ice cover and observations of phenomena occurring 

in the masses of snow and ice may quench the curiosity 

and calm all the thoughts desperately clutching at cracks 

in windswept white ice or drifting aimlessly together with 

glistening white sea ice. Because besides their glaciological 

secrets the glaciers guard all the shades of white as well. 

Niewiele jest w literackiej polszczyźnie przymiotników 

opisujących biel. Porównanie ze śniegiem wyczerpuje 

zazwyczaj zasób epitetów, którymi można by się w tym 

celu posłużyć, a kwestii bieli w najmniejszym stopniu nie 

rozwiązuje. Dla tych, bowiem, którzy śnieg oglądają jedy-

nie w prognozie pogody, jego odcień jest zupełnie obojęt-

ny. Dla tych jednak, którzy wiedzą doskonale, czym różni 

się biel świeżo spadłego śnieżnego puchu od bieli firnu 

zmrożonego długimi tygodniami mrozu, ta z kolei od bieli 

śniegu o poranku, w świetle księżyca, na stoku, w pro-

mieniach zachodzącego słońca, na równinie po horyzont, 

na początku i na końcu zimy – określenie: śnieżna biel 

pozostawia estetyczny niedosyt. 

Na lodowcach Arktyki śniegu jest pod dostatkiem przez 

okrągły, długi polarny dzień i całą, jeszcze dłuższą noc. 

Prócz niezliczonych i nienazwanych odcieni bieli, trudno 

tu o inne barwy – nie licząc kombinezonów polarników 

i świateł zorzy polarnej. Na wszechobecnej lodowcowej 

bieli łatwiej, niż skupić wzrok, jest skoncentrować myśl. 

Myśl zachwyconą i zafascynowaną różnobarwnością 

białego krajobrazu. Myśl zaciekawioną, drążącą wciąż nie 

do końca zbadany „organizm” lodowca. Myśl pokorną 

wobec potęgi białego żywiołu. I myśl zaniepokojoną: jak 

długo jeszcze ten śnieżnobiały świat przetrwa. Opinie 

i przewidywania ekspertów o coraz szybciej topniejących 

arktycznych lodowcach, nie napawają optymizmem. 

I w zasadzie nie pozostawiają złudzeń, różniąc się jedynie 

w szczegółach dotyczących tempa ubywania lodu i czasu, 

po jakim zniknie ostatni biały niedźwiedź… Tylko do-

głębne badania lodowców, wieloletnie obserwacje zjawisk 

zachodzących w masach lodu i śniegu, są w stanie nasy-

cić, zaspokoić i uspokoić wszystkie myśli, uczepione lodo-

wych krawędzi, szczelin i dryfujące na oderwanych krach, 

każdej po swojemu białej. Bo oprócz swych glacjologicz-

nych sekretów, lodowce pilnie strzegą także wszystkich 

odcieni śnieżnej bieli.

„Wielobarwna biel lodowców” 
‘Multicolor white of glaciers’

„ice2sea – szacowanie wpływu zmian lodowców kontynentalnych 
na wzrost poziomu morza”
‘ice2sea − estimating the future contribution of continental ice to sea-level rise’

DAriusz igNAtiuk (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

Jacek Jania (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1. Widok za milion dolarów // Million-dollar view

2. Na grani // On the edge

3. Zróbmy sobie dziurkę... // Let’s make a hole...

4. Szczeliny // Crevasses

5. Czemu tak wieje? // Why it blows?

1
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You have to wait hundreds of years for a real forest. Any 

attempt to renegotiate the deadline may end badly for 

both parties of the contract: humans and the forest itself. 

The first one is personified by king Macbeth, for whom 

Birnam Forest moving to Dunsinane, according to the 

witches’ prophecy, was a sign of the impending final 

defeat. The other party may be monoculture forests which 

are planted in places where, in our opinion, they should 

grow and the sooner it happens the better. These places 

are devastated post-industrial or post-mining areas which 

have to be returned to local communities as soon as it is 

possible, because it is hard to say they are returned to the 

nature. In such localities, in poor dry soil which is often 

contaminated with heavy metals, newly planted forest 

communities desperately try to survive. Right next to 

them, ignoring the young trees and their struggle, appear 

different colonists known from meadows. Grasses and 

other plants effortlessly spread over the rehabilitated land. 

They may have very little in common with the set of spe-

cies appointed for the rehabilitation process. Yet they are 

the only ones possessing the right genes to settle down 

in the extreme environment and survive there against all 

odds: heavy metals, phenols, shortage of water or exces-

sive sunlight. Evolution equipped them with tools and 

survival strategies which tip the scales victory in favor 

of a seemingly weak orchid rather than a planted pine. 

So, maybe it would be better not to act in haste like in 

Shakespeare’s play and wait with all these trees.

Na prawdziwy las czeka się setki lat. Wszelkie próby 

renegocjowania tego czasu mogą skończyć się niedobrze 

i dla jednej, ludzkiej, i dla drugiej, leśnej, strony kontrak-

tu. Uosobieniem pierwszej jest król Makbet, dla którego, 

zgodnie ze złowieszczą przepowiednią wiedźm, nagłe 

nadejście lasu skończyło się ostateczną, nieodwracalną 

klęską. Przykładem drugiej bywają często monokulturowe 

drzewostany, które nasadza się tam, gdzie, ludzkim zda-

niem, las powinien pojawić się jak najszybciej, najlepiej 

natychmiast. Takim miejscem są często tereny poprze-

mysłowe, obszary rudonośne, zniszczone wydobyciem 

i przetwarzaniem złóż, miejsca, które trzeba w możliwie 

krótkim czasie przywrócić ludziom, bo trudno powiedzieć, 

że przyrodzie. W takich siedliskach, na jałowej glebie, 

zanieczyszczonej często metalami ciężkimi, odwodnionej 

i ubogiej, której układ warstw wielokrotnie przewrócony 

został do góry nogami, próbuje wzrastać narzucony wątły 

drzewostan. Tymczasem tuż obok, ignorując zmagania na-

sadzonych drzewek, spontanicznie pojawiają się zupełnie 

inne rośliny. Znane z łąk i muraw trawy i byliny pokry-

wają rekultywowany obszar, pojawiając się jakby znikąd, 

mimochodem i bez wysiłku. Niewiele, być może, mają 

wspólnego z zaplanowanym zestawem gatunków przezna-

czonych do celów rekultywacji wyrobisk. Jednak tylko one 

dysponują takim zestawem genów, który daje możliwość 

zadomowienia się na dobre w ekstremalnym środowisku 

i wygrania z metalami, fenolami, z niedoborem wody 

czy z bezpośrednim narażeniem na promienie słoneczne. 

Ewolucja wyposażyła je w narzędzia i strategie przetrwa-

nia, które szalę zwycięstwa w konfrontacji: spontaniczny 

storczyk czy nasadzona sosna, przechylą nieoczekiwanie 

na stronę, wydawałoby się kruchego, storczyka.

To może lepiej, wbrew pośpiechowi i… Szekspirowi, 

wstrzymać się jeszcze z tymi drzewami? 

„Zielona ofensywa”
‘Green offensive’

„Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności 
biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych”
‘Vegetation of calamine soils and its importance for biodiversity and landscape 
conservation in post-mining areas’

monika jędrzejczyk-korycińska (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

BaRBaRa godzik (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1. Włochaty dotyk natury // Hairy touch of the Nature

2. Nowe życie zamknięte w białej kuli // A new life closed in a white sphere

3.  O storczyku, który jeździł koleją // About an orchid which was travelling 
by train...
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A light green lump of cells does not resemble in the slight-

est the plant it starts. It brings to mind rather a fragile 

alga floating in water. Are we to fast-forward plant evolu-

tion in the test tube filled with nutrient liquid, vitamins 

and hormones? Yet the tiny germ is not an alga. It is a 

much more developed land plant, although most of us pay 

no attention to it. It is mouse-ear cress. Nobody hopes it 

to feed the mankind as it is in case of corn, wheat or soy. 

Nobody tries to use it as fuel like e.g. oil palms or osiers. 

Even the most creative aesthetes would not expect to find 

it in a flower bouquet as it does not blossom in a myriad 

of colors nor has an intoxicating scent. Despite that germs 

of the common plant enjoy baths with perfect composi-

tion and temperature. They bask in perfect lighting condi-

tions carefully protected against any fungi or bacterial 

infections. Why? Because, on the contrary to its name, 

there is nothing mousy about it. Scientists who delved 

into many of the secrets of nature appreciate the plant. It 

has been a model plant for many years. Many of their ex-

periments and researches, which will further cover other 

species hoped to solve weighty problems of mankind, start 

with that humble plant. 

The light green lump is still shapeless. The tissues and 

organs are yet to form and in due time it will take its 

adult form. The cell walls will give shape to leaves, shoots 

and roots as well as the organs which build them. Hour by 

hour, day by day in a fascinating way chemical composi-

tion and arrangement of tissue and cells change. Similarly 

to a skeleton of a newborn the cell walls will gradually 

give the plant its posture and resistance necessary to with-

stand gusts of wind, drought and carry its own weight. 

The green lump of fanciful shape simply grows giving new 

green quality. 

Jasnozielona grudka komórek w niczym nie przypomina rośliny, 

której jest zaczątkiem. Przywodzi na myśl raczej wiotki, unoszą-

cy się w wodzie, glon. Czyżby tu, w szklanej probówce, pełnej 

odżywczego płynu, witamin i hormonów, miała wyświetlić się 

w przyspieszonym tempie ewolucja roślin? Maleńki zarodek nie 

jest jednak glonem. Jest znacznie bardziej zaawansowaną rośliną 

lądową, chociaż większość naszego ludzkiego świata nie zwraca 

na nią szczególnej uwagi. To rzodkiewnik pospolity. Nikt nie 

pokłada w nim nadziei na wyżywienie ludzkości, jak w przypad-

ku kukurydzy, soi czy pszenicy. Nikt nie próbuje za jego pomocą 

oszczędzać pokładów paliw kopalnych, jak udaje się to czasem 

z wierzbą energetyczną czy palmą olejową. Nawet w przypływie 

największej tolerancji estetycznej nikt nie umieści rzodkiewnika 

w bukiecie – nie kwitnie fajerwerkiem barw i kształtów i nie 

pachnie upojnie. Tymczasem w laboratorium zarodki tej po-

spolitej rośliny pławią się w kąpielach o optymalnym składzie, 

idealnej temperaturze, doskonale dobranym oświetleniu i pie-

czołowicie chronione są przed infekcjami grzybowymi i bakte-

ryjnymi. Bo to, wbrew nazwie, niepospolita roślina. Doceniają ją 

naukowcy, którzy poznali dogłębnie wiele tajemnic jej biologii. 

W ciągu wielu lat badań stała się organizmem modelowym, od 

którego warto zaczynać poszukiwania i eksperymenty, które 

z czasem obejmą swym zasięgiem wiele innych gatunków 

roślin, być może także i tych, od których w przyszłości może 

zależeć wykarmienie i ogrzanie przyszłych ludzkich pokoleń. 

Jasnozielonej, wiotkiej grudce komórek wiele jeszcze brakuje 

do ostatecznego wyglądu. Tkanki i narządy dopiero się 

kształtują, z czasem młodziutka roślinka uzyska dorosłą 

postać. Formujące się ściany komórkowe nadadzą kształt 

liściom, pędom i korzeniom, i budującym je organom. 

Godzina po godzinie, dzień po dniu w fascynujący sposób 

zmienia się skład chemiczny i wzajemne ułożenie tkanek 

i komórek. Podobnie, jak rozwijający się szkielet noworodka, 

ściany komórkowe stopniowo zapewnią roślinie posturę i wy-

trzymałość, niezbędną do przetrwania porywów wiatru, suszy 

i utrzymania własnego ciężaru. Zielona bryłka o fantazyjnych 

kształtach po prostu rośnie, dając nową, zieloną jakość.

„Roślinne oseski »in vitro«”
‘Baby mouse-ear cress within the glass’

„Czasowo-przestrzenne rozmieszczenie epitopów pektyn, białek 
arabinogalaktanowych oraz białek transportujących tłuszcze w trakcie 
somatycznej embriogenezy Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.”
‘Spatio-temporal distribution of pectin, arabinogalactan protein and lipid transfer 
protein epitopes during somatic embryogenesis of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.’

eWa kamińska, maTeusz GoGoleWski (aUtoRzy zdJęć / aUthoRs of photogRaphs)

izaBela potocka (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1.  Biały ślimak z zieloną muszlą. Zarodki somatyczne, struk-

tury zarodkopodobne oraz kalus powstające w kulturze in 

vitro niedojrzałych zarodków zygotycznych Arabidopsis tha-

liana (L.) Heynh.; Katowice, kwiecień 2010, mikroskop ste-

reoskopowy Nikon SMZ 1500, pow. 30× // White snail with 
green shell Somatic embryos, embryo-like structures and 

callus formed in the in vitro culture of immature zygot-

ic embryos of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.; Katowice, 

April 2010, stereomicroscope Nikon SMZ 1500, magnifica-

tion 30×

2.  Ryba głębinowa. Zarodki somatyczne, struktury zarodko-

podobne oraz kalus powstające w kulturze in vitro niedoj-

rzałych zarodków zygotycznych Arabidopsis thaliana (L.) 

Heynh.; Katowice, kwiecień 2010, mikroskop stereoskopo-

wy Nikon SMZ 1500, pow. 30× // Deep-water Fish Somatic 

embryos, embryo-like structures and callus formed in the in 

vitro culture of immature zygotic embryos of Arabidopsis 

thaliana (L.) Heynh.; Katowice, April 2010, stereomicroscope 

Nikon SMZ 1500, magnification 30×
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Anywhere the glacier retreated it left some mark in form 

of post-glacial landscape with long, winding and very 

deep ribbon lakes which are so numerous in Polish lake 

districts. In places where it withdrew it piled up moraine 

hills and scattered glacial erratics. It left its trace every-

where. In reality it has never left many places still guard-

ing there the last glacial period, often even the Pleistocene 

Ice Age with its mammoths, woolly rhinoceroses, and 

demographic boom of our ancestors.

Northern Canada, Siberia, Scandinavia and even much 

closer Sudovia are the places where the last ice age has 

never finished. The millennia old ice is still there hidden 

from view deep under people’s feet, deep under roots of 

trees and foundations of cities. It does not look like the 

glaciers seen near the polar circle or high in the moun-

tains. It is permafrost, the frozen soil and rocks with or 

without frozen water. For thousands of years it has shaped 

flora of the polar tundra together with the climate thawing 

on the surface on warmer days and freezing again after a 

short summer.

When the ice age was about to end and the climate got 

warmer the glacier covering large part of Europe retreated 

north leaving post-glacial landscape behind. Today the 

mountain and polar glaciers are in danger from global 

warming. In many places the permafrost disappears with-

out a trace in many other places it slowly melts together 

with the relics of the last ice age. 

Znikąd lodowiec nie cofnął się nie pozostawiając po sobie śla-

du. Tam, gdzie był – dzisiaj obserwujemy krajobraz polodow-

cowy: długie, kręte, bardzo głębokie jeziora rynnowe, jakich 

wiele na polskich pojezierzach. Tam, skąd się cofnął, usypał 

morenowe wzgórza oraz tu i ówdzie porzucił głaz narzutowy. 

Znikąd lodowiec nie cofnął się bez śladu. Z wielu miejsc 

– nie cofnął się do dziś, pozostając niezmiennie na straży 

ostatniego zlodowacenia, a często wręcz plejstoceńskiej epoki 

lodowcowej, wsławionej mamutami, nosorożcami włochaty-

mi i ekspansją demograficzną naszych ludzkich przodków. 

Północna Kanada, Syberia, Skandynawia, a nawet znacznie 

bliższa nam Suwalszczyzna, to obszary, gdzie do dziś trwa 

zlodowacenie, choć codziennymi problemami żyją tam, 

w dzisiejszych miastach, współcześni ludzie, a powierzchnię 

ziemi pokrywają lasy. Tam, liczący sobie kilkanaście – kil-

kadziesiąt – kilkaset tysięcy lat lodowiec, przyczaił się pod 

powierzchnią ziemi, poniżej fundamentów miast i korzeni 

drzew. Nie ma on postaci wielkich lodowych jęzorów, jak 

w przybiegunowych krainach czy wysoko w górach. Wieczna 

zmarzlina, podziemny lodowiec, to zmrożone od wielu lat 

skały skorupy ziemskiej, czasem przesycone zamarzniętą 

wodą, czasem tylko zimne i suche. Od tysiącleci kształ-

tował, wraz z północnym klimatem, szatę roślinną euro-

azjatyckiej i północnoamerykańskiej tundry, rozmarzając 

z wierzchu w czasie najcieplejszych dni roku i zamarzając 

ponownie, po upływie krótkiego, podbiegunowego lata. 

Gdy epoka lodowcowa miała się ku końcowi i nastawał cie-

plejszy klimat, lodowiec pokrywający dużą część Europy wy-

cofał się ku północy, pozostawiając polodowcowy krajobraz. 

Dziś tatrzańskim, alpejskim, skandynawskim i podbieguno-

wym lodowcom zagraża globalne ocieplenie. W wielu miej-

scach także i „wieczna” zmarzlina znika niemal bez śladu, 

w wielu innych stopniowo topnieje, dosłownie i metaforycz-

nie, wraz z reliktami ostatniego zlodowacenia.

„Gra w »ciepło-zimno« – wieczny lodowiec i globalne 
ocieplenie”
‘Playing Hot-Warm-Cold – eternal glacier and global 
warming’

„Warunki graniczne i czasowo-przestrzenna zmienność występowania permafrostu 
w górskim środowisku peryglacjalnym wybranych obszarów Tatr, Laponii 
i Spitsbergenu na podstawie badań geofizycznych i klimatycznych”
‘Border conditions and spatio-temporal changes in permafrost occurrence of 
mountainous periglacial environment of the selected areas in Tatra mts, Abisko 
area, Northern Sweden and Hornsund area, Spitsbergen’

marTa kondracka (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

woJciech doBiński (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1. Jak najbliżej... // As close as possible... 

2. Taksówka do domu // Taxi home 

3. Potęga lodu // The power of Ice
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According to the Aristotelean theory of spontaneous gen-

eration life emerged itself from decaying organic matter. 

It was believed that mice were born from hay, flies from 

rotting meat, amphibians and lizards from silt. Nearly 

two thousand years after the otherwise genius philoso-

pher, when abiogenesis had already been disproved in case 

of creatures we can see with a naked eye, bacteriae were 

discovered. It took two more centuries and Louis Pasteur’s 

ingenious experiment to prove that they also do not 

emerge spontaneously from miasma. Although even now 

it is sometimes hard to believe.

However the ancient beliefs linking micro organisms 

with dirt are not completely groundless. Bacteriae and 

fungi draw the life energy and matter necessary to grow 

digesting dead organic matter. They decompose plant and 

animal tissues, uneaten and undigested food, literally eve-

rything no matter how disgusting it is, both in the natural 

environment and among the byproducts of human civili-

zation. Nearly all chemical substances may become food 

for specialized microbes. Knowing their diet we can feed 

them with what seems to be our biggest problem: sewage 

and industrial waste. Today modern wastewater treatment 

plants are like huge bacteria farms. Innumerable microbes 

float in tanks filled with polluted water. The invisible 

army of cell divisions devour the chemical compounds 

dumped into the sewerage. Equipped with their own en-

zymatic apparatus they synthesize substances which , on 

one hand, are their food reserves and, on the other hand, 

protect them against the toxic substances present in the 

wastewater. Truly the dirt produced by our civilization has 

come a long way from the classical, ancient, ‘pure’ and 

‘life-giving’ dirt, which inspired today’s microbiology. 

„Pracowite bakterie w oczyszczalni ścieków”
‘Hard-working bacteria in a sewage treatment plant’

„Rola polimerów zewnątrzkomórkowych w mechanizmach formowania 
i aktywności granulowanego osadu czynnego w warunkach tlenowych”
‘The role of extracellular polymeric substances in formation and activity 
mechanisms of granular sludge under aerobic conditions’

beaTa kończak, marcin kończak (aUtoRzy zdJęcia / aUthoRs of photogRaph)

koRneliUsz Miksch (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)

Zgodnie z arystotelesowską teorią samorództwa, życie re-

gularnie powstawało samo, z rozkładających się szczątków 

organicznych. W bardziej szczegółowych przypadkach my-

szy rodziły się z siana, muchy z gnijącego mięsa, a płazy 

i gady – z mułu. Niemal 2000 lat po genialnym, skądinąd, 

filozofie, gdy abiogeneza uznana została za nieprawdziwą 

przynajmniej w przypadku istot widocznych gołym okiem, 

odkryto bakterie. Kolejnych dwóch stuleci oraz zmyślnego 

eksperymentu Ludwika Pasteura trzeba było, aby dowieść, 

że i one nie powstają samoistnie z morowego powietrza, 

choć nawet dziś trudno oprzeć się temu wrażeniu. 

Starożytne przekonania podkreślające związek mikro-

organizmów z szeroko pojmowanym brudem nie są 

bynajmniej pozbawione naukowych podstaw. Bakterie 

i grzyby w swej większości czerpią energię życiową i ma-

terię niezbędną do mnożenia się i wzrastania z trawienia 

martwych szczątków organicznych. Rozkładają obumarłe 

tkanki roślin i zwierząt, niedojedzone i niestrawione reszt-

ki ich pokarmów, jak również wszystko to, co jest skrajnie 

nieestetyczną kwintesencją obrzydlistwa i paskudztwa 

zarówno w przyrodzie, jak i wśród produktów ubocznych 

ludzkiej cywilizacji. Każda niemal substancja chemiczna 

może stać się pożywką dla wyspecjalizowanych mikrobów. 

Bliższe poznanie diety bakterii pozwala zatem karmić je 

tym, co dla nas stanowi wielki, globalny problem: ście-

kami komunalnymi i przemysłowymi. Dzisiaj, nowo-

czesne oczyszczalnie ścieków to wielkie farmy bakterii. 

Nieprzeliczone mikroorganizmy zanurzone w zbiornikach 

pełnych zanieczyszczonych wód dwoją się i troją, żywiąc 

się związkami chemicznymi zrzucanymi z instalacji ście-

kowych. Niewiele wymagają opieki. Wyposażone w wła-

sny aparat enzymatyczny, mikroorganizmy syntetyzują 

sobie substancje, które z jednej strony stanowią dla nich 

materiał zapasowy, a jednocześnie – chronią je przed obec-

nymi w ściekach substancjami toksycznymi. Nasz brud 

cywilizacyjny znacznie się już bowiem oddalił od starożyt-

nego, klasycznego, „czystego” by nie rzec: „życiodajnego” 

brudu, który dał początek dzisiejszej mikrobiologii.



„Taniec z bąbelkami”; granulowany osad czynny podczas fazy napowietrzania 

w reaktorze SBR, Gliwice 2010 // ‘Dancing with the bubbles’; granular sludge 

during the aeration phase in an SBR reactor, Gliwice 2010
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What was first? Fire salamanders or common snowdrops? 

If the ancient superstitions are to be believed first was a 

salamander. It was commonly known that meeting the 

infernal amphibian means bad news. Highlanders’ ances-

tors used to abandon the wells touched by ‘the evil’ and 

cut down the ‘cursed’ apple trees whenever they saw the 

animal in their yard. That is why nowadays although it is 

well-known that fire salamanders are not born in fire and 

their skin is not a alchemical component used in trans-

mutation into gold, meeting them still means magic. The 

same magic of place and time that is seen in the forest 

glade sprinkled with myriads of snowdrops in spring. It is 

not the only magical bond linking salamanders and the 

flowers. There are more of secret threads. One of them is 

time because both of them emerge from under the snow 

in early spring looking for sunlight and water and bring 

life to the numbed world. The second thread is poisonous. 

Both of the species produce toxic alkaloids: samandarin 

produced by the skin glands can cause mucous membrane 

or eyes irritation, the 25 alkaloids contained in snow-

drops bulbs are used in producing neurological drugs. But 

treating yourself with snowdrops is highly dangerous. The 

third thread is interwoven with paragraphs which protect 

both species in Poland. The fourth and not the last one is 

Muńcoł Reserve in Beskid Żywiecki. It is where geobota-

nists counted up incredible 15.3 million snowdrops. It is 

probably the most numerous population of the flower in 

Poland. Does it make it more… enchanting? With secret 

help of salamanders living in their shadow it certainly 

does!

Co było pierwsze: salamandra plamista, czy śnieżycz-

ka przebiśnieg? Jeśli wierzyć przesądom, jako pierwsza 

musiała być salamandra. Nie od dziś przecież wiadomo, 

że spotkanie z tym płazem z piekła rodem nie wróży nic 

dobrego. Już pradziadowie najstarszych górali spisywali 

na straty „skażone” studnie i w pień wycinali „zatrute” 

jabłonie, gdy w sadzie lub w obejściu ktoś dostrzegł to 

złowróżbne zwierzę. Dlatego dziś, po latach, choć oka-

zało się, że salamandra nie rodzi się z ognia, a jej skóra 

nie jest alchemicznym półproduktem do wyrobu złota, 

spotkanie z nią wciąż oznacza magię i czar. Tą samą magię 

miejsca i czar górskiego zakątka, których przejawem 

w beskidzkich lasach jest niezaprzeczalnie nieprzeliczony 

łan kwitnącej wiosną śnieżyczki przebiśniegu. Nie tylko 

ta magiczna więź łączy salamandrę z przebiśniegiem. 

Wiąże je jeszcze kilka innych tajemnych nici. Jedną z nich 

jest wczesna wiosna: pora, gdy oba te gatunki znienac-

ka pojawiają się spod śniegu, ożywiają zdrętwiały świat 

i wypatrują słońca i wody. Druga nić jest zatruta. Oba 

bowiem gatunki produkują toksyczne alkaloidy: saman-

dryna zawarta w wydzielinie gruczołów skórnych jest 

drażniąca w przypadku zetknięcia z oczami lub błonami 

śluzowymi a 25 alkaloidów znajdujących się w cebulach 

śnieżyczek przebiśniegów znalazło zastosowanie w lekach 

neurologicznych. Samodzielne ziołolecznictwo za pomocą 

przebiśniegów jest bardzo niebezpieczne. Trzecia nitka 

wplata się w paragrafy obejmujące oba gatunki ochroną 

prawną w Polsce. I wreszcie czwarta, choć prawdopo-

dobnie nie ostatnia, to Rezerwat Muńcoł w Beskidzie 

Żywieckim. To właśnie tam geobotanicy doliczyli się nie-

wiarygodnej ilości 15,3 miliona osobników przebiśniegu. 

Jest to prawdopodobnie najliczniejsza populacja śnieżyczki 

w Polsce. Czy jest też najbardziej pełna… uroku? Z se-

kretną pomocą żyjącej w ich cieniu salamandry plamistej 

– zapewne tak!

„W krainie przebiśniegów”
‘In the land of snowdrops’

„Walory przyrodnicze rezerwatu »Muńcoł« w Beskidzie Żywieckim”
‘Natural values of »Muncol« reserve in Beskid Zywiecki’

grzegorz kubicki (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

zBigniew wilczek (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1.  „Pachnący dywan” 30.04.2009. Rezerwat „Muńcoł” Niezwykle rzadki 

w Beskidzie Żywieckim podzespół żyznej buczyny karpackiej Dentario glandu-

losae-Fagetum corydaletosum z kokoryczą pustą w dwóch odmianach barw-

nych- fioletowej i białej // ‘Sweet-smelling carpet’ 30.04.2009 “Muncol” 

reserve Unusually rare type of phytocenosis – a subassembly of a fertile moun-

tain beech wood Dentario glandulosae-Fagetum corydaletosum with Corydalis 

cava in two varieties of colours: a violet and a white one

2.  „Czarci pomiot” 19.04.2008. Rezerwat „Muńcoł” Gatunek z czerwonej księ-

gi IUCN – salamandra plamista (Salamandra salamandra) – w wierzeniach lu-

dowych dotknięcie salamandry stawało się przekleństwem // ‘Devil’s child’ 
19.04.2008 “Muncol” reserve In ancient folk beliefs touching potty salaman-

der Salamandra salamandra brought bad luck

1
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High noon in a savannah. The ocean of grass and the 

air above shimmer and tremble. The temperature often 

climbs to 50 degrees Celsius in dry season. Such heat is 

hard to bear even for the permanent residents of the vast 

African grasslands. All the animals, both the hoofed ones 

and their predators, so well known from nature films and 

safaris hide in scant shadow of acacias. They become 

active as soon as the burning white hot sun goes down. 

Evening chill brings a moment of relief to the animals 

and may lower the risk of wildfires which could turn the 

grassland into the sea of fire. Then the sun will rise again 

bringing scorching heat and countless kilowatts of solar 

energy as it has been doing for millions of years.

Today of tropical Africa is not only a nature film and a 

safari. Local and global challenges make the Africans see 

their region in new light and think about the generations 

to come and the natural environment. They look at the 

sources of energy available in sunny Africa. Households in 

Eastern Africa use mainly charcoal. Its production is often 

the only source of income for many families. The neces-

sary wood comes from thinning savannahs. It makes the 

search for alternative source of renewable energy a pure 

necessity. Geothermal energy looks promising. The initial 

drillings in Nigeria and other African countries are just 

the first step to tap the vast hidden potential which else-

where has been used for long and replaced conventional 

sources of energy.

Hot Africa needs more and more energy. Just the sun heat 

will not help preserve the savannahs and their inhabitants 

so picturesquely described in adventure books and grace-

fully posing in films.

Południe na sawannie. Wraz z morzem traw faluje i drga 

rozgrzane powietrze. Temperatura w porze suchej się-

ga często 50 stopni Celsjusza. Taki upał jest trudny do 

wytrzymania nawet dla stałych, odwiecznych, bywal-

ców bezkresnych trawiastych afrykańskich przestrzeni. 

Znane z filmów przyrodniczych i safari wielkie zwierzęta 

kopytne i te, które na nie polują, kryją się w szczątkowym 

cieniu akacji. Uaktywniają się, gdy zajdzie rozpalone do 

białości słońce. Wieczorny chłód przyniesie chwilową 

ulgę mieszkańcom sawanny a nawet oddali, być może, 

groźbę samoistnego pożaru, który morze traw zamieniłby 

w morze płomieni. A w następny dzień afrykańskie słońce 

znów przyniesie nawykłej przecież naturze skwar, żar 

i niepoliczalne kilowaty energii słonecznej. Jak co roku, od 

milionów lat. 

Współczesność międzyzwrotnikowej Afryki, to nie jest 

jednak tylko film przyrodniczy i safari. Lokalne i globalne 

wyzwania stawiają Afrykańczyków przed koniecznością 

nowatorskiego spojrzenia na swój region: z myślą o przy-

szłych pokoleniach i o środowisku. Spojrzenie to pada tak-

że na zasoby energetyczne krajów słonecznej Afryki. Dziś 

na potrzeby gospodarstw domowych w Afryce Wschodniej 

jako materiał opałowy wykorzystuje się głównie węgiel 

drzewny. Produkcja tego paliwa jest ponadto często jedy-

nym źródłem utrzymania wielu rodzin. Drewno pozyski-

wane jest z coraz silniej przerzedzonych i narażonych na 

pustynnienie nasłonecznionych afrykańskich sawann. 

Poszukiwania alternatywnych dla drewna źródeł energii 

odnawialnej stają się w Afryce koniecznością. Nadzieję 

budzi między innymi ciepło podziemnych wód. Odwierty 

i pomiary w Nigerii i innych krajach afrykańskich to 

zapewne dopiero początek wykorzystania ogromnego pod-

ziemnego potencjału, który na innych kontynentach od 

dawna już zastępuje konwencjonalne źródła energii.

Gorąca, upalna Afryka potrzebuje energii coraz więcej. 

Sam słoneczny żar nie zapewni przetrwania sawannom 

i jej mieszkańcom, tak pięknie i beztrosko prezentujących 

się w filmach i opowieściach podróżniczych.

„Energia odnawialna dla słonecznej Afryki”
‘Renewable energy for sunny Africa’

„Poszukiwania geotermiczne i geologiczne w Nigerii”
‘Geothermal and geological exploration in Nigeria’

ewA kurowskA (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs, kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1.  Ziemia ludu Tangale. Świat piaskowcowych wzgórz, wygasłych wulkanów 

ogniowych i aktywnych wulkanów błotnych; najpotężniejszy w okolicy szczyt 

– Tangale, to właśnie pozostałość po dawnym wulkanie // Tangale People 
Land The land of sandstone hills, dead igneous volcanoes and active mud vol-

canoes; the highest peak in the area is Tangale – dead old volcano

2.  Fulanki. W nigeryjskich kopalniach odkrywkowych często zatrudniane są ko-

biety, jak np. dziewczęta na zdjęciu – pracownice kopalni barytu // Fulani girls 
Women are often employed in Nigerian opencast mines, the examples are in 

the photo: workers in the barite mine

3.  W poszukiwaniu wody, niekoniecznie geotermalnej // Searching for water, 
not necessarily geothermal one

4.  Pomiar temperatury wody z otworu artezyjskiego. Student Geologii ABU 

mierzy temperaturę wody, a okoliczna ludność czeka, aby nabrać wody do 

użytku domowego // Taking a temperature measurement of the water 
from artesian well The student of Geology, ABU is measuring temperature of 

water and the local people are waiting to take some water for domestic use
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Just press ‘Enter’ and the cells of the meristem immediate-

ly start dividing, moving, extending, stretching and divid-

ing again. Cycle by cycle, like in a kaleidoscope, the walls 

of new cells are drawn at the right angle making a geo-

metrical pattern which quickly fills up the screen. It is 

how a tomato grows in a computer model that is to reflect 

the actual growth in real life. It is unbelievable how much 

mathematics and physics is in one growing stem. Stiff 

cellulose cell walls resist tension and bending forces, they 

channel weight according to the gravity direction set in the 

experiment. From biophysical point of view plant growth is 

nothing but irreversible deformation of cell walls.

The same heartless physics governs subtle violets, 

fragrant lilies of the valley, mighty oaks and record tall 

giant sequoias. The pattern of cell division is not only 

a programmer’s or a computer graphics specialist’s work 

of imagination. The perfect structure of cells was created 

much earlier, as it is a result of countless generations of 

tomatoes as well as pines, violets, and all other plants 

including the extinct ones. The perfect lines were drawn 

by evolution itself. Its effect is the growth mechanism 

preprogrammed in the genes. It required growing many 

experimental tomatoes to explain the mechanism. The 

experimental tomatoes ranged from the wild ones through 

the genetically modified ones where artificial mutations 

cast light on the role of the changed genes. Each piece 

of information is a set of new data added to the existing 

algorithm of the growth model. Computers joined the 

adaptation arms race for good. With each generation the 

equipment gets better and better at reproducing reality. 

Just press ‘Enter’. And what about evolution?

Wystarczy wcisnąć „Enter” i natychmiast komórki stożka 

wzrostu zaczynają się dzielić, przemieszczać, wydłużać, 

rozciągać i dzielić znów. Cykl za cyklem, jak w kalejdo-

skopie, ściany nowych komórek rysują się pod właściwym 

kątem, kreśląc trójwymiarowy geometryczny wzór, szybko 

wypełniający ekran monitora. Tak właśnie rośnie pomi-

dor w odzwierciedlającym rzeczywistość obserwowanych 

zjawisk modelu komputerowym. Nie do wiary, ile matema-

tyki i fizyki jest w wydłużającej się łodydze każdej rośliny! 

Celulozowe sztywne ściany komórkowe wytrzymują napię-

cia, przenoszą naprężenia, znoszą odkształcenia podłużne 

i poprzeczne, zgodne z kierunkiem wymuszonym przez 

działającą, lub eksperymentalnie zniesioną, siłą grawitacji. 

Z punktu widzenia biofizyki, wzrost rośliny jest bowiem ni-

czym innym, jak tylko… nieodwracalnym odkształceniem 

ściany komórkowej. 

Ta sama bezduszna fizyka dotyczy subtelnych fiołków, won-

nych konwalii, jak i masywnych dębów czy rekordowych 

sekwoi. Wzór podziałów komórek nie jest jednak jedynie 

tworem wyobraźni grafika i programisty. Perfekcyjna siatka 

szkieletu komórkowego powstała znacznie wcześniej, two-

rzyła się przez niezliczone pokolenia nie tylko pomidorów, 

ale i sosen, fiołków, i wszystkich innych dzisiejszych i wy-

marłych roślin, a linie i kąty podziałów przez miliony lat 

kreśliła ewolucja. W jej efekcie rozwinął się obecny, zapi-

sany w genach, mechanizm wzrostu. Mechanizm, którego 

wyjaśnienie wymagało wyhodowania wielu eksperymental-

nych pomidorów: i tych naturalnych, dzikich, i, w szcze-

gólności, tych zmienionych genetycznie, mutantów, których 

sztucznie wywołana genetyczna wada pozwalała rzucić nowe 

światło na rolę zmutowanego genu. Każda taka informa-

cja, to zestaw nowych danych wprowadzanych w algorytm 

modelu wzrostu. Dziś do wyścigu o przystosowanie dołączy-

ły komputery. Z generacji na generację doskonalszy sprzęt 

jest w stanie jeszcze precyzyjniej odwzorować rzeczywistość. 

Wystarczy wcisnąć „Enter”. A co na to ewolucja?

„Trwałe odkształcenia – odkrywana tajemnica życia 
roślin”
‘Permanent deformation – secrets of life of plants 
discovered’

„Związek między planem budowy roślin a sieciami regulacyjnymi genów: rola 
cytoszkieletu”
‘Unraveling the link between plant architecture and the gene regulatory network: 
the role of the cytoskeleton’

michał ludynia, doroTa boroWska-WykręT, ewA teper, DorotA kwiAtkowskA (aUtoRzy zdJęć / aUthoRs of photogRaphs)

doRota kwiatkowska (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



Pomidor Lycopersicon esculentum w warunkach laboratoryjnych. Pierwsza ko-

lumna to zdjęcia kolejnych stadiów rozwojowych pędu rośliny traktowanej in-

hibitorem polarnego transportu auksyny, wykonane spod mikroskopu stereo-

skopowego. Druga kolumna to elektronogramy zawiązków kwiatów rośliny 

traktowanej inhibitorem i kontrolnej, uzyskane w skaningowym mikroskopie 

elektronowym // Lab-grown tomato (Lycopersicon esculentum). The first col-

umn shows consecutive developmental stages of a shoot treated with polar aux-

in transport inhibitor. The images were obtained with the aid of stereoscopic mi-

croscopy. The second column presents two electromicrographs (obtained with 

the aid of scanning electron microscopy) of flower primordia of a plant treated 

with the inhibitor and a control one
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Maybe it is good to start everything from scratch?

Astana is a very young, merely 12-year-old capital of not 

much older Republic of Kazakhstan. Former Kazakhstan 

did not associate well: rather disturbingly, with hostility, 

steppes, exiles and radioactivity. So there was something 

to dissociate from on the eve of a new chapter in history. 

Around Astana, a settlement and fortress founded just 

under 200 years ago at the crossroads of trade routes, grew 

factories and labor camps. It was a place where the exiles 

and the deported were sent. The past often limits and is 

burdensome. Then it is a good idea to have a fresh start. 

Now for the mere 20 years, since gaining independence, 

both the republic and its new capital, successor of Almaty, 

have been changing their image. Today it shines with 

steel and glass, takes the form of streamlined avant-garde 

buildings and soaring towers, it glitters with its golden 

skyscrapers. New architecture, new urban planning, may 

soon place Astana, with its brand new name, among the 

modern capitals of Eurasia.

Is tradition, climate of the place and spirit of the nation a 

thing of the past in Astana which smells of new?

The tradition still remains in people: Kazakhs, Uzbeks, 

Ukrainians and Tartars who got mixed during their no-

madic migrations on the silk routes of the past. At present 

they form a unique composition of cultures and behaviors. 

That is probably what does not let Kazakhs stop on the 

way. Yet today it is rather travel in time towards the future 

than in space over the endless steppe. This uneasy spirit 

seeks movement and finds it implementing new ideas, 

realizing enterprises, making the progress go deeper than 

just the polished facades. The climate and the symbolism 

of nomadic shepherds’ yurtas have remained there too, as 

they are still in use outside big cities just like exotic orna-

ments incorporated into shining modern architecture.

Sometimes it is good to start again from scratch when his-

tory offers us such a solution.

A może to właśnie dobrze tak zacząć wszystko zupełnie od 

początku? 

Astana jest młodziutką, zaledwie dwunastoletnią, stolicą 

odrobinę tylko starszej od siebie Republiki Kazachstanu. 

Dotychczasowy Kazachstan nie kojarzył się najlepiej: niepo-

kojąco, nieprzyjaźnie, stepowo, zesłańczo i radioaktywnie. 

Miałby zatem od czego odcinać się u progu nowego rozdziału 

historii. Wokół Astany, założonej niespełna 200 lat temu 

osady i twierdzy na skrzyżowaniu szlaków handlowych, loko-

wały się zakłady przemysłowe republiki, a także łagry i miej-

sca zsyłek, i deportacji. Przeszłość czasem obciąża i ogra-

nicza. Wówczas to dobrze móc zacząć jeszcze raz. Teraz, 

od niespełna dwóch dekad, od uzyskania niepodległości, 

obie: i republika, i jej nowa stolica, następczyni Ałma Aty, 

w zawrotnym tempie zmieniają swoje oblicze. Dziś lśni ono 

stalą i szkłem, przybiera opływowe kształty awangardowych 

budynków i strzelistych wież, połyskuje złocistymi drapa-

czami chmur. Nowa architektura, nowa aranżacja miejskiej 

przestrzeni, być może już wkrótce umieszczą Astanę, która 

nazwę nawet ma nową, wśród nowoczesnych stolic Eurazji. 

A tradycja, klimat i duch narodu: czy to też już przeszłość 

w pachnącej nowością Astanie? 

Tradycja pozostała w ludziach, Kazachach, Uzbekach, 

Ukraińcach, Tatarach, którzy wymieszali się w koczow-

niczych wędrówkach i na jedwabnych szlakach przed 

wiekami i dziś tworzą nadzwyczajną kompozycję kultur 

i zachowań. To pewnie ona właśnie każe współczesnym 

mieszkańcom Kazachstanu nie ustawać w drodze. Dziś to 

raczej podróż w czasie, ku przyszłości, niż w przestrzeni, po 

bezkresnym stepie. Niespokojny duch szuka ruchu i znaj-

duje: wciela w życie nowe pomysły, realizuje przedsięwzię-

cia, sprawia, że postęp w Kazachstanie nie kończy się tylko 

na wypolerowanych fasadach. Pozostał też klimat i symbo-

lika jurt wędrownych pasterzy, do dziś służących za dach 

nad głową poza dużymi miastami, i egzotyczne ornamenty, 

wkomponowane w lśniącą nowoczesność. 

To czasem dobrze zacząć całkiem od początku, gdy historia 

osobiście podsuwa takie rozwiązanie. 

„Astana – historia pisana od nowa”
‘Astana – rewritten history’

„Oblicza przeobrażeń Kazachstanu: rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości”
‘The faces of transformation in Kazakhstan: the development of innovative 
enterpreneurship’

AlicjA lizurej (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

andRzeJ stRzałecki (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1.  Śpiewające fontanny przyciągają turystów // Singing fountains attract 
tourists

2.  Wszystko złoto, co się świeci... – czyszczenie szyb wieżowca // All the gold 
that glitters... – cleaning skyscraper windows

3.  Kręte ścieżki przedsiębiorczości // The winding paths of entrepreneurship 

4.  Wzorcowy rozwój stolicy // Standard development of the capital
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When you hear somebody say ‘Oh not that old chestnut‘ 

it may mean that you are telling the same thing one time 

too many. It is sad but much sadder are actual chestnut 

trees growing in squares, parks and cemeteries, in big 

cities and small towns throughout Europe. The first signs 

of the sadness appear in May when first brown spots 

sprinkle their spring leaves as if Peter Pan played his sad 

autumn tune to them. In fact in each of the spots there 

is one almost transparent larva of a horse chestnut leaf 

miner. In the quiet between upper and lower layer of 

epiderma it carves its own living room savoring the taste 

of fresh green leaves. The larva grows and turns into 

a small butterfly that, like dozens others emerging every 

day, starts reproducing. Before July comes the next genera-

tion of larvae bite through the uneaten fragments of the 

leaves. Before summer is over the third generation will 

come to attack the weakened trees and finish off the green 

leftovers. 

There is no way to deal with the smart butterfly yet. 

It has invaded whole Europe spreading from the Balkans. 

It has no natural predators which could keep the popula-

tion at bay. Undisturbed it slowly devours its favorite juicy 

tissue with a combination of digestive enzymes. The set 

of enzymes adjusts to the composition of the leaf tissue as 

it changes week by week together with aging of the leaves. 

The trees wither under three waves of horse chestnut 

leaf miners storming them every year. So far the trees are 

defenseless but the researches may help defeat the invader 

with its own weapon: gluttony. Before it finally happens 

the trees will remain the saddest view in our cities. Even 

sadder than a weeping willow.

W Paryżu najlepsze kasztany są na Placu Pigalle. A naj-

smutniejsze kasztanowce? Najsmutniejsze kasztanowce 

są pod koniec lata na każdym z placów, skwerów, par-

ków i cmentarzy prawie wszystkich europejskich stolic 

i mniejszych miast, i miasteczek. Smutnieją w oczach już 

od maja, gdy na ich wiosenno-zielonych liściach pojawia-

ją się pierwsze drobne rdzawe plamki. W każdej takiej 

plamce siedzi maleńka nieomal przeźroczysta gąsieniczka 

szrotówka kasztanowcowiaczka. W zacisznym ukryciu, 

między wierzchnią i spodnią skórką liścia wygryza sobie 

życiową przestrzeń, delektując się swoim jedynym po-

żywieniem: miękiszem liści kasztanowca. Czyli tym, co 

w liściu jest najbardziej zielone. Owad je, rośnie i prze-

poczwarza się w małego motylka, który natychmiast, 

podobnie, jak dziesiątki pozostałych motylków wylatują-

cych z każdego niemal liścia okazałej korony, przystępuje 

do rozmnażania. Nim nastanie lipiec, kolejne pokolenie 

gąsieniczek wygryza kolejne przestrzenie w niezjedzonych 

jeszcze fragmentach dłoniastych liści. Zanim minie lato, 

kolejne, trzecie pokolenie szrotówka zdąży zaatakować 

osłabione drzewo i dojeść ostatnie ślady zieleni w listowiu 

kasztanowca.

Na sprytnego motyla nie ma jak dotąd dobrego sposo-

bu. Rozpanoszył się po Europie startując z Bałkanów. 

Szrotówek nie ma takich naturalnych wrogów, którzy 

mogliby trzymać w ryzach jego liczebność. Przez nikogo 

więc nie niepokojony spokojnie trawi ulubiony miękisz, 

zestawem enzymów trawiennych ewolucyjnie dopasowu-

jąc się do składników liści, zmieniających się z tygodnia 

na tydzień wraz z ich starzeniem się. W Polsce co roku, 

trzykrotnie, za każdym razem z nowym apetytem na życie 

i liście, atakuje marniejące w oczach drzewa. Obrona na 

razie zawodzi, ale badania nad szrotówkiem być może po-

zwolą go pokonać jego własną bronią żarłoczności. Ale do 

tego czasu kasztanowce będą najsmutniejszymi drzewami 

naszych miast. Smutniejszymi, niż wierzba płacząca.

„Zgłębianie sekretów pożeraczy kasztanowców”
’Delving into secrets of horse chestnut devourers’

„Trypsynowe proteazy serynowe jelita środkowego larw szrotówka 
kasztanowcowiaczka, Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae)”
‘Trypsin-like serine proteases from the midgut of horse chestnut leaf miner larvae, 
Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae)’

Katarzyna Michalczyk, Jacek Francikowski (aUtoRzy zdJęć / aUthoRs of photogRaphs)

Katarzyna Michalczyk (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



Larwy L4 szrotówka kasztanowcowiaczka, Cameraria ohridella, żerujące 

w miękiszu liścia kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L. Lipiec 2010. 

Powiększenie 100×. Fot. Jacek Francikowski // Larvae of L4 stage of horse 
chestnut leaf miner, Cameraria ohridella, feeding in leaf tissue of white horse 

chestnut, Aesculus hippocastanum L., leaves. July 2010. Magnification 100×. 

Photo J. Francikowski
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Many things May happen within 6 years in a bog. At 

every moment a stream of toxic waste may seep in 

contaminating the water. The water may disappear, as 

a result of drainage, leaving dry land with withering bog 

vegetation. Something completely different may happen 

as well: a man can turn already wet land into a place even 

wetter, a retention reservoir. For such reservoirs are really 

necessary. Larval stage of life of a dragonfly may last for 

6 years. Some species mature sooner, but the longer the 

stage is, the more may happen in the bog. It is extremely 

important as dragonfly larvae lead aquatic life.

In Polish and Czech Upper Silesia, where anthropomor-

phic pressure on the environment is much stronger than 

in other parts of the countries, many bogs cannot guaran-

tee the few stable years for development of a single genera-

tion of dragonflies. What happens then? Then odonatolo-

gists do not observe some species during the next Upper 

Silesia dragonfly census. This is not the fate of only the 

species whose development lasts the longest. It concerns 

the ones which do not tolerate environmental changes, 

and the ones which do not migrate far enough to lay eggs 

in a more hospitable place.

The sensitive species, which are not able to survive in 

changing conditions, are inexorably replaced by other of-

ten very expansionist dragonfly species. Dragonflies from 

the Mediterranean and even Africa find for themselves 

suitable conditions in Upper Silesia. The strangers find 

human made levies which warm up quickly and quickly 

fill in the dragonfly species list or substitute the species 

which have not managed to survive.

Six years is not long for an ecosystem. Yet often, especially 

under human pressure, it is long enough to see completely 

different dragonflies hunting over the post-industrial waters.

Wiele może się zdarzyć na torfowisku w ciągu 6 lat. 

W każdym momencie może się tam wsączyć struga 

toksycznych ścieków, zanieczyszczając wodę. Może, na 

skutek melioracji, odpłynąć woda, pozostawiając osuszone 

miejsce z resztkami słabnącej w oczach torfowiskowej 

roślinności. Może stać się też coś zupełnie odwrotnego: 

z już wilgotnego środowiska człowiek zrobi miejsce jesz-

cze bardziej mokre, zamieniając je w zbiornik retencyjny 

− potrzeba przecież takich zbiorników. 6 lat może trwać 

larwalny etap życia ważki. Niektóre gatunki dojrzewają 

szybciej, jednak im dłużej − tym więcej może się w tym 

czasie na torfowisku wydarzyć. To jest niezwykle ważne, 

gdy larwy ważek prowadzą wodny tryb życia.

Na polskim i czeskim Górnym Śląsku, gdzie ludzkie 

oddziaływanie na środowisko jest nieporównanie większe 

niż w innych częściach kraju, wiele torfowisk nie może 

zagwarantować tych kilku stabilnych lat na rozwój jedne-

go pokolenia ważek. Co wtedy się dzieje? Wtedy odona-

tolodzy nie notują więcej niektórych nazw gatunkowych 

w spisie ważek Górnego Śląska… Los ten spotyka nie 

tylko te gatunki, których rozwój trwa najdłużej. Dotyczy 

to szczególnie tych, które nie znoszą zmian środowiska, 

a także tych, które nie przemieszczają się na wystarcza-

jąco duże odległości, aby mogły odbyć gody i złożyć jaja 

w bardziej przyjaznym miejscu. 

Wrażliwe gatunki, które nie są w stanie utrzymać się 

w zmienionych warunkach, nieubłaganie zastępowane 

są innymi, często bardzo ekspansywnymi ważkami. Na 

Górnym Śląsku dogodne warunki znajdują ważki znad 

Morza Śródziemnego, a nawet z Afryki. Przybysze znaj-

dują tu szybko nagrzewające się wody zbiorników antro-

pogenicznych i uzupełniają listy gatunkowe ważek, lub 

zastępują gatunki, którym nie udało się przetrwać. 

6 lat, to niewiele dla ekosystemu. Często jednak, szcze-

gólnie pod presją człowieka, czas ten wystarczy, aby już 

zupełnie inne ważki polowały w locie nad poprzemysłowy-

mi wodami.

„Ważkie problemy w ochronie ważek”
‘A dragonfly: problems that rather drag on than fly’

„Monitoring ważek i ich siedlisk na Górnym Śląsku”
‘Dragonflies and their habitats monitoring in Upper Silesia’

alicja miszTa (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

alicJa Miszta, aleš dolný (kieRownicy pRoJektU / pRoJect ManageRs)



1.  Szafranka czerwona Crocothemis erythraea – 

samiec, gatunek ciepłolubny, migrujący, koloni-

zuje na Górnym Śląsku płytkie zbiorniki wyrobi-

skowe // Broad Scarlet Crocothemis erythraea 
– male, stenothermal species, vagrant, settles in 

shallow drowned excavations in Upper Silesia

2.  Szablak czarny Sympetrum danae – osobnik te-

neralny tuż po opuszczeniu wylinki, najwytrwal-

szy tyrfobiont na stanowisku w Boruszowicach, 

kiedy on zniknie torfowisko już się nie odrodzi 

// Black Darter Sympetrum danae – teneral in-

dividual soon after emerging from exuvium, the 

most persistant tyrphobiont in Boruszowice lo-

cality, when it is gone the peat bog will never 

regenerate

3.  Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis – sa-

miec oczekujący w słońcu na partnerkę na tor-

fowisku w Borowej Wsi, gatunek chroniony 

w Polsce, priorytetowy dla typowania obsza-

rów Natura 2000 // Yellow-spotted Whiteface 
Leucorrhinia pectoralis – male waiting in the 

sun for his mate in bog in Borowa Wieś, species 

protected by law in Poland, priority for Nature 

2000 areas selection

1

2

3



48

Whenever there is a new reservoir in the neighborhood 

the news travels fast and soon everybody knows about it. 

First are water birds that are attracted by the shimmering 

surface on their shorter or longer flights. Other reservoirs, 

smaller or hidden under dense foliage hence invisible to 

birds, will be discovered by amphibians on their spring-

time search for a suitable place to mate. Both the ducks 

and frogs will surely bring a group of stowaways with 

them: leeches, eggs and larvae of mollusks and crusta-

ceans, seeds of freshwater plants, fragments of algae and 

ubiquitous bacteria, attached to their feathers or skin. At 

the same time mosquitoes, dragonflies, mayflies and ston-

erflies will also find the trenches, tanks, and wells and lay 

their eggs there. Life will soon fill in the niche.

Human made reservoirs quickly cease to be just depres-

sions filled with water and they become a new water 

ecosystem, which obey the same rules as rivers or ponds. 

From the very beginning they modify the level of ground 

waters, the rate and direction of their flow. Just like in 

lakes the bottom of reservoirs is covered with sediment, 

silt and mud. Elements of the surrounding rocks and 

soils dissolve in the same way in the water. It evaporates 

and dries just the same. It gets saturated with oxygen on 

cold windy days. It alternately freezes and thaws. There 

is no reason for it to be different. There are no barriers to 

stop the settlers from populating the reservoirs. It is even 

better when a common but genuine duck in an artificial 

reservoir masks its post-industrial notorious origin.

Gdy tylko w krajobrazie pojawi się w sposób trwały nowy 

sztuczny zbiornik wodny, wieść o nim lotem błyskawicy 

roznosi się po okolicy. Jako jedno z pierwszych dowiaduje 

się o nim wodne ptactwo, któremu znajomo lśniąca tafla 

zabłyśnie w słońcu podczas dalekich lub bliskich prze-

lotów. Inne akweny, mniejsze lub ukryte wśród gęstego 

listowia, niewidoczne z lotu ptaka, odkryją dla siebie płazy 

w czasie wiosennych poszukiwań miejsc na gody. I jedne 

kaczki, i żaby z pewnością przywloką ze sobą pasażerów 

na gapę: uczepione płetw, piór czy skóry pijawki, jaja 

i larwy mięczaków i skorupiaków, nasiona wodorostów 

i fragmenty glonów a z nimi wszędobylskie bakterie. 

Jednocześnie bez niczyjej pomocy osadniki, kanały, rowy 

i studnie zlokalizują bezbłędnie komary, ważki, jętki 

i widelnice, które, podobnie jak płazy, złożą jaja w wodnej 

toni. Do jałowych wód szybko wkracza życie.

Powstałe w wyniku ludzkiej działalności zbiorniki szybko 

przestają być wypełnionymi wodą obniżeniami terenu, 

a stają się ekosystemami, środowiskami wodnymi, które 

natychmiast zaczynają poddawać się prawom przyrody, 

dokładnie tym samym, jakim podlegają naturalne stawy 

lub rzeki. Od pierwszych chwil, w pełni swych hydroge-

ologicznych praw, modyfikują poziom wód gruntowych 

oraz kierunki i tempo ich przepływu. Podobnie jak 

w naturalnych jeziorach, na ich dnie zbierają się osady, 

muł i szlam, tak samo rozpuszczają się składniki otacza-

jących je skał i gleb, podobnie parują i wysychają w upał, 

wysycają się tlenem w zimne i wietrzne dni, ulegają mine-

ralizacji, zamarzają i tają na przemian. Nie ma powodu, 

dla którego miałoby być inaczej. Nie ma też barier, które 

skutecznie zapobiegłyby zasiedlaniu sztucznych akwenów 

przez żywe organizmy. To dobrze, bo nawet pospolita, ale 

prawdziwa kaczka na sztucznym zbiorniku skutecznie 

kamufluje jego poprzemysłową, nieszlachetną, genealogię.

„Sztuczny zbiornik – prawdziwe życie ekosystemu”
‘Artificial lake – Real life of an ecosystem’

„Woda – cenniejsza niż złoto”
‘Water – more precious than gold’

Tadeusz molenda (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs, kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1.  Spieniona woda – efekt wydobywania się dwutlenku węgla // Foaming wa-
ter – effect of carbon dioxide emission

2.  Woda – cenniejsza niż złoto // Water – more precious than gold

3.  Antropogeniczne zbiorniki są siedliskiem wielu płazów. Ropucha uwolniona 

z śmiertelnego uścisku zaskrońca, obronna postawa pozostała // Anthropogenic 
bodies

4.  Wypływ kwaśnych, żelazistych wód ze starej sztolni wodnej (KWK, Murcki) 

// Outflow of acid, ferruginous waters from old adit (Murcki coal mine)

1 2
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‘The more Pooh looked inside the more Piglet wasn’t 

there.’ When we cannot see something our certainty of 

its inexistence grows and dominates in our thoughts. 

The certainty is sometimes shattered when we notice 

visible effects of the invisible. Bacteriae, observed under 

a microscope for the very first time by Antonie van 

Leeuwenhoek at the end of the 17th century, are the best 

example here. It was hard to imagine something smaller 

than them although there were clues suggesting there 

were even smaller particles or beings. The invisible could 

be even more invisible. Or even less visible, to be more 

precise. With the development of the civilization and 

techniques of detection of incredibly small objects the 

micro scale is no longer impressive. Today an object to 

be called really small must be a thousand times smaller 

than a bacteria. 

Nanocomposites, besides their impressive size, have 

impressive properties. Thanks to their structure they have 

an extremely high surface area to volume ratio. Just 4 

gram of nanoparticles may reach the surface equal to the 

area of 500 human bodies or 5 tennis courts. It is one of 

their many properties used in various branches of life: 

from aerospace engineering to cosmetology. With each 

new discovery their presence in our life and, in result, in 

the environment is greater and greater. Invisible bacteriae 

after 350 years are not so unknown. Nanoparticles stud-

ied for only a few decades, due to their unique structure 

and size, may be indestructible posing a new nano-toxico-

logical threat to the environment. That is why the more 

dynamic the progress of nano-technology is the more we 

have to be careful with its potential mega impact.

„Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej 

Prosiaczka tam nie było”. Gdy czegoś nie widać, przekona-

nie o jego nieistnieniu zaczyna dominować w naszej świa-

domości. Przekonaniem tym bardzo często chwieją widzial-

ne efekty istnienia niewidzialnego. Najlepszym przykładem 

są bakterie, które jako pierwsze dostrzegło, uzbrojone 

w prosty mikroskop, oko Antoniego van Leeuwenhoeka pod 

koniec XVII wieku. Trudno było wówczas wyobrazić sobie 

coś jeszcze mniejszego od bakterii, organizmów w skali 

mikro, choć zjawiska na ziemi i niebie mówiły o tym, że 

muszą istnieć cząstki lub byty o jeszcze mniejszych rozmia-

rach. Niewidzialne mogło być jeszcze bardziej niewidzialne. 

Lub: jeszcze mniej widzialne. Wraz z rozwojem cywilizacji 

i coraz lepszych technik detekcji obiektów niewyobrażalnie 

maleńkich okazało się, że skala mikro przestała robić wra-

żenie. Coś, co dzisiaj jest naprawdę małe musi być około 

1000 razy mniejsze od bakterii a jego podstawowa jednost-

ka mieścić się w skali nano. 

Oprócz imponujących nanorozmiarów, nanokompozyty 

mają imponujące właściwości. Dzięki drobnoziarnistej 

strukturze ogromnie rośnie ich powierzchnia właściwa. 

Zaledwie 4 gramy nanocząstek mogą osiągnąć łącz-

nie 500 powierzchni ludzkiego ciała lub pięciu kortów 

tenisowych. To tylko jedna z licznych korzystnych cech 

nanomateriałów, wykorzystywanych w wielu dziedzinach, 

od kosmonautyki po kosmetologię. Z każdym kolejnym 

odkryciem obecność nanokompozytów będzie coraz więk-

sza: i w życiu człowieka, i, skutkiem tego, w środowisku 

naturalnym. Niewidzialne bakterie są już dziś znacz-

nie bardziej oswojone, niż 350 lat temu. Jeszcze mniej 

widzialne nanocząstki, znane zaledwie od kilku dekad, 

dzięki swojej unikalnej strukturze i wielkości mogą być 

niezniszczalne stanowiąc nowe, nanotoksykologiczne za-

grożenie dla środowiska. Im bardziej dynamiczny jest więc 

postęp nanotechnologii, tym bardziej trzeba się przyglądać 

jego potencjalnym megaskutkom.

„Nanotechnologie, mikroorganizmy 
i nanozanieczyszczenia: megaproblem”
‘Nanotechnology, microorganisms and nanopollution: 
a mega problem’

„Oddziaływanie nanocząstek na mikroorganizmy wyselekcjonowane 
ze środowiska naturalnego”
‘Influence of nanoparticles on microorganisms selected from natural environment’

paulina mosdorf (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

ewa kaRwowska, antoni kUnicki (kieRownicy pRoJektU / pRoJect ManageRs)



Kolonia bakterii z powietrza wyhodowana w warunkach laboratoryjnych na 

pożywce stałej // Colony of air bacteria bred in the laboratory conditions on 

a solid medium



Wynik hamowania wzrostu kolonii bakteryjnych badanymi nanotlenkami // Result 
of inhibiting the growth of bacterial colonies by tested nanocomposites



1.  Kolonie bakterii z powietrza wyhodowane w warunkach laboratoryjnych na 

pożywce stałej // Colonies of air bacteria bred in the laboratory conditions 

on a solid medium

2.  Monokolonia bakterii wodnych wyhodowana w warunkach laboratoryjnych 

na pożywce stałej // Monocolony of water bacteria grown in laboratory con-

ditions on a solid medium

3.  Kolonie bakterii glebowych wyhodowane w warunkach laboratoryjnych na 

pożywce stałej // Colonies of soil bacteria grown in laboratory conditions on 

a solid medium

4.  Woda – medium zawierające różnorodne bakterie // Water – a medium con-

taining a variety of bacteria

5.  Powietrze – medium z bardzo dużą ilość bakterii // Air – a medium contain-

ing large number of bacteria

1
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They (we) fear the same: hunger, death, loneliness. They 

(we) are moved by the same: a newborn, a wedding, the 

beauty of nature. They (we) enjoy the same: the sun after 

the rain, approval at work, visiting friends. What makes 

them (us) so different that often stereotypical fears spread 

all over the globe, no matter if it is a quiet town or a buzz-

ing metropolis? Are these holiday recipes? Leisure time 

activities? Titles of books and newspapers, and the read-

ing direction? The color of walls and curtains? These are 

petty things as it is among neighbors. It is much harder 

to eliminate the difference when it comes to the name of 

God used by them (us) in religious rites. It is not easy to 

accept the differences in bringing up children, the level of 

tolerance in discussion, the range of social freedom. Yet it 

is the hardest to understand the earthly roads which lead 

both Christians and Muslims to the unearthly paradise 

and religious fulfillment.

There are places in the world where the differences were 

stronger than similarities in spite of the common roots 

of the two religions. Places where neighbors turned into 

enemies although they live at the same address and share 

similar traits of human nature. Fortunately there are also 

places where Christian and Muslim families have lived 

next door to each other for generations. They greet their 

neighbors with a gentle word and go to their temples 

standing on the opposite sides of the same street. The 

place is Polonezköy, a village near Istanbul, where the two 

culturally distant yet close communities have lived to-

gether since 1842. In the world there may be more places 

like that, denying all the religious stereotypes. They may 

be an exception rather than a rule because both ‘they’ 

and ‘we’ or ‘we’ and ‘they’ are probably afraid of the same: 

each other.

Tego samego się boją (boimy?): głodu, śmierci, samotno-

ści. To samo ich (nas?) wzrusza: noworodek, ślub, piękno 

przyrody. To samo też ich (nas?) cieszy: słońce po desz-

czu, uznanie w pracy, odwiedziny przyjaciół. Co więc ich 

(nas) różni aż tak, żeby stereotypowe często lęki rozlewały 

się po całym globie, czy to miasteczko, czy metropolia? 

Przepisy na świąteczne dania? Sposób spędzania wolnego 

czasu? Tytuły i sposób czytania książek i czasopism? Kolor 

ścian i firanek w oknach? Drobiazgi, jak to pomiędzy 

sąsiadami. Trudniej zniwelować różnicę, gdy dotyczy ona 

imienia Boga, którym się oni (my) zwracają w religijnych 

obrzędach. Niełatwo zaakceptować różnice w sposobie 

wychowania dzieci, zakresie tolerancji w dyskusji, stopniu 

swobody towarzyskiej. Najtrudniej jest pojąć ziemskie 

drogi, które jednych i drugich: chrześcijan i muzułmanów, 

wiodą do pozaziemskiego raju, religijnego spełnienia. 

Są miejsca na świecie, gdzie różnice okazywały się silniej-

sze od podobieństw, choć wspólne są korzenie obu wy-

znań. Miejsca, gdzie sąsiedzi stali się wrogami i w niczym 

nie może pomóc ten sam adres, i pokrewne rysy natury 

ludzkiej. Ale na szczęście są i takie, gdzie z pokolenia na 

pokolenie całe rodziny chrześcijan i wyznawców islamu 

mieszkają obok siebie drzwi w drzwi, pozdrawiają się co 

dzień życzliwym słowem i tą samą drogą, nie unikając 

się wzajemnie, udają się do swoich świątyń, które stoją 

naprzeciw siebie po dwóch stronach drogi. To miejsce, to 

tureckie Polonezköy, wieś nieopodal Stambułu, gdzie od 

1842 roku zgodnie zamieszkują dwie kulturowo odległe, 

ale bliskie sobie społeczności. Być może więcej jest takich 

miejsc na świecie, które zaprzeczają religijnym stereoty-

pom. Być może stanowią one raczej wyjątek niż regułę. 

Bo i „oni” i „my” albo „my” i „oni” prawdopodobnie rze-

czywiście boimy (boją) się tego samego: siebie wzajemnie.

„Dwa światy pod wspólnym niebem”
‘Two worlds under one sky’

„Pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułmanów? Syria, Turcja”
‘Peaceful co-existence of Christians and Muslims? Syria, Turkey’

maTeusz osienkieWicz (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph, kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



 Zabawy z bronią przed meczetem. Hama, Syria 2008 // Playing with guns in 
front of a mosque. 2008, Hama, Syria
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It sounds like a ruthless entomological pact with the 

Devil: a carnivorous plant has to be pollinated by an 

insect. A pact like this becomes even more diabolical 

when we see the fact that the plant is endangered and the 

pollination has a chance to help its survival.

Sundews are the most famous for such correlations, but 

they are not the only ones among Viridiplantae (green 

plants), which enrich their diet with animal protein. 

Bladderworts have a similar diet. As their name sug-

gests they do not have clearly separated roots, leaves, and 

stems. Instead of this they have a sophisticated bladder-

like traps. They float to the surface in summer when the 

blossom time is near. Then over the water you can see 

delicate yellow, pale blue or light purple flowers set on 

stiff stems attracting insects to pollinate them. We still do 

not know everything on the insects which can pollinate 

bladderworts. It is known that, similarly to sundews, the 

carnivorous plants do not hunt their own pollinators. If 

it was so, the traditional method of flitting from flower to 

flower would not be so efficient. Instead of these blad-

derworts hunt sucking small water animals into their 

submerged traps.

You can find bladderworts all around the world. They live 

also in Poland, where they are in a list of species protected 

by law. That is why it is so important to know them and 

their pollinators better. They do not have to be protected 

against each other, but against the changes in the environ-

ment which drive rare species from their natural habitats 

to… Red Books.

As the entomological pact fortunately turned out to be an 

apparent one.

To brzmi, jak bezwzględny entomologiczny cyrograf: owa-

dożerną roślinę musi zapylić owad. Cyrograf taki zyskuje 

jeszcze na perfidii, gdy dostrzeże się fakt, iż roślina ta jest 

zagrożona wyginięciem, a zapylenie ma szansę bardzo 

przysłużyć się jej przetrwaniu. 

Z takich powiązań ze światem owadów najbardziej znane 

są rosiczki, jednak one nie są jedynymi wśród roślin 

zielonych, które czerpią korzyści ze wzbogacania swojej 

diety w białko zwierzęce. W podobny sposób stołują się 

także pływacze. Zgodnie ze skojarzeniem, jakie budzi 

polska nazwa rodzajowa, rośliny te zanurzone są w toni 

wodnej, nie kotwicząc się w dnie za pomocą korzeni. Ku 

powierzchni unoszą się latem, gdy zbliża się pora kwitnie-

nia. Wówczas, na sztywnych pędach, nad lustrem wody 

wznoszą się delikatne żółte, bladoniebieskie lub jasnofio-

letowe kwiaty pływaczy, wabiące zapylające je owady. Nie 

wszystko jeszcze wiadomo na temat gatunków owadów, 

które mogłyby zapylać pływacze. Wiadomo że, podobnie, 

jak w przypadku rosiczek, nie na swoich zapylaczy polują 

owadożerne rośliny. Gdyby tak było, najlepsza metoda za-

pylania, znana z opisu: „z kwiatka na kwiatek” znacznie 

straciłaby na skuteczności. Zamiast tego pływacze polują 

zasysając do zanurzonych pod powierzchnią pułapek 

pęcherzykowatych wody drobne wodne zwierzęta. 

Rośliny z rodzaju pływaczy spotyka się na całym świe-

cie. Występują one także w Polsce, tu jednak wpisane są 

na listę gatunków prawnie chronionych. Tym bardziej 

istotne jest móc poznać dokładniej i je same, jak i owady, 

które nie ominęłyby ślicznych nadwodnych kwiatów tych 

roślin. Chronić je należy nie przed sobą wzajemnie, lecz 

przed skutkami zmian w przyrodzie, które przemiesz-

czają rzadkie gatunki z ich naturalnych siedlisk do… 

„Czerwonych Ksiąg”.

Bo entomologiczny cyrograf okazał się, na szczęście, 

pozorny.

„Trudne związki – owadożerne rośliny 
i ich roślinożerne owady”
‘Dangerous liaisons – carnivorous plants 
and herbivorous insects’

„Biologia rozmnażania pływaczy Utricularia spp.”
‘Reproduction biology of the Utricularia genus’

barTosz jan płachno (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs, kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)
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The oldest sentence written in Polish is hidden among the 

Latin text on page 24 of the Book of Henryków, kept with 

great care in the main Archive for Wroclaw Archdiocese, 

which contains the registry of belongings of a Cistercian 

abbey. The sentence which is merely seven words long, 

considered to be the greatest treasure of Polish literature, 

was said by a Czech knight to his wife who was origi-

nally from Lower Silesia. In the short sentence he did 

not manage to avoid Silesian and slang influences. The 

Book of Henryków is by over 300 years older than Sir Jan 

Kochanowski who was the pioneer of Polish literature 

clearing the trail for the generations of writers to come. 

Since then it was easier to write in Polish. The language 

changed century by century or even decade by decade, and 

its range changed as well. History of the regions tightly 

connected with Poland, yet still possessing their own local 

identity, was equally dynamic.

The sentence in the Book of Henryków said again a few 

hundred years later in Silesia would sound almost the 

same. A few languages would make up its melody. In 

Upper Silesia examples of historical writing are found 

mainly in parish books and Polish yielded to other 

languages: Latin, Czech and German, reflecting overlap-

ping influences of the cultures in the borderland. Archive 

multilingual newspapers and works of Silesian writers 

inspired by Kochanowski only a hundred years after his 

death, tell a tale of nations that have shaped the region. 

Piotr Wachenius and Jan Kupiec, almost completely 

unknown Silesian poets, deserve their own books as 

their works, although created on the periphery of Polish 

literature, are still interwoven with the history of Polish 

literature.

W należącej do najstarszych z polskich ksiąg, przecho-

wywanej z największą pieczołowitością w Archiwum 

Archidiecezjalnym we Wrocławiu, Księdze Henrykowskiej, 

wśród łacińskich zapisów dóbr klasztoru cystersów 

w Henrykowie, na stronie 24, znajduje się najstarsze 

zdanie w języku polskim. Składa się z zaledwie siedmiu 

słów, a uważane jest za największy zabytek literatury 

polskiej, choć wypowiedział je przed wiekami, czeski 

rycerz, do swej małżonki Dolnoślązaczki, nie ustrzegając 

się przy tym gwarowych, śląskich naleciałości językowych. 

Księga Henrykowska jest o ponad 300 lat starsza od imć 

Jana Kochanowskiego, który pisząc po polsku przecierał 

szlaki kolejnym, niezliczonym pokoleniom literatów. 

Po Kochanowskim pisać w języku ojczystym było już 

jakby łatwiej, choć z wieku na wiek, a nawet z dekady na 

dekadę, zmieniała się nie tylko polszczyzna, ale i granice 

jej zasięgu. Równie dynamicznie toczyły się losy regionów, 

które, pozostając w ścisłych związkach z Polską, zachowa-

ły do dziś własną lokalną odrębność.

Kilkaset lat po zapisie w Księdze Henrykowskiej podob-

ne zdanie wygłoszone na ziemiach regionu śląskiego, 

brzmiałoby niemal identycznie. Tak samo pobrzmiewa-

łyby w nim melodie kilku języków. Na Górnym Śląsku 

historyczne słowo pisane znaleźć dziś można głównie 

w księgach parafialnych, a tutejsza polszczyzna na 

przestrzeni dziejów w różnym stopniu ustępowała pola 

łacinie, językowi czeskiemu oraz niemieckiemu, odzwier-

ciedlając wpływy przygranicznych kultur. Archiwalne 

roczniki wielojęzycznej prasy, jak i dzieła śląskich twór-

ców, czerpiących z Kochanowskiego zaledwie wiek po 

Mistrzu z Czarnolasu, niosą w sobie historię narodów, 

które od setek lat kształtowały Śląsk. Piotr Wachenius 

czy Jan Kupiec, niemal zupełnie nieznani śląscy poeci, 

godni są własnych ksiąg, gdyż ich dzieło, choć rozkwitło 

jakby na jej obrzeżach, i tak wplata się w historię litera-

tury polskiej.

„Świat liter, słów i starych ksiąg”
‘World of letters, words and old books’

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu: prasa i drukarstwo śląskie”
‘Preservation of cultural heritage of the region: Silesian press and printing’

DAriusz rott (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph, kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



 Kaszty z czcionkami typograficznymi (z drzewa owocowego); Pszczyna, sier-

pień 2010 // Casses with typographic types (made of fruitwood); Pszczyna, 

August 2010
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When the mountain did not come to Muhammad, 

Muhammad had to go to the mountain. If the Prophet 

commanded a glacier, the whole story could have a com-

pletely different ending and the saying would get a new 

meaning. Because glacier indeed can move. It advances 

and retreats very slowly. So slow is its peregrination that it 

is difficult to find a scale to compare it with. The passage 

of the ice mass mixed with crushed rocks and stones is as 

monumental as the motionless mountain commanded by 

the Prophet. When the ice retreats it leaves a new desert 

land as devoid of life as itself. Yet the nature does not ap-

prove of vacuum, so incredibly resilient creatures, which 

always lurk nearby waiting for such an opportunity, im-

mediately move up, where there is now more room, and 

settle down in the new habitat. The glacier leaves behind 

rock debris and scattered erratics, exposed bare rock sub-

strate and carved deep scrapes filled with gravel and sand. 

There is no fertile humus or decomposing organic matter, 

merely a little moisture in shaded recesses. Nevertheless 

this is the place which attracts pioneer organisms to start 

new biocenoses teeming with life.

Among the colonists following glaciers are mites, namely 

oribatid mites. They are tiny. In fact they are so tiny 

that there is no scale to compare ‘the mountain’ and the 

newcomers. However it is no obstacle to colonizing the 

newly created microhabitats by numerous groups of these 

minute arachnids. Variety of the oribatid mites found in 

deglaciated areas is really impressive e.g. 29 species were 

discovered and recognized on glacier forelands in Norway. 

With time the number will grow and many more plant 

and animal species will follow. Because the glacier may be 

already gone but the advance of colonists has just started.

Skoro góra nie przyszła do Mahometa, to Mahomet przy-

szedł do góry. Gdyby Prorok zwrócił się do lodowca, cała 

historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, a przysło-

wie miałoby całkiem inna wymowę. Bo lodowiec chodzi. 

Przychodzi i odchodzi, zbliża się i cofa – choć bardzo, 

bardzo powoli. Tak powoli, że trudno znaleźć skalę, z któ-

rą można by porównać tempo jego wędrówki. Przemarsz 

góry lodu wymieszanego z okruchami skał i kamieni ma 

jednak równie wiekopomne konsekwencje, jak monumen-

talne trwanie w bezruchu wezwanej góry. Lodowe pustko-

wie wycofując się pozostawia za sobą zupełnie inne, nowe, 

pustkowie, podobnie jak lodowiec przejawiające niewiele 

oznak życia. Przyroda nie znosi próżni, więc tam, gdzie 

pojawia się pustostan do zasiedlenia, w krótkim czasie 

przybywają niezwykle odporne istoty, które zawsze czekają 

nieopodal, aby udać się do… góry, bo właśnie zrobiło się 

trochę miejsca. Lodowiec pozostawił rumowiska skalne, 

głazy narzutowe, odsłonił nagie skały, wyżłobił szczeliny, 

w których zatrzymał się żwir i piasek. Ani tam żyznej 

próchnicy, ani rozkładającej się organicznej materii, zale-

dwie trochę wilgoci w cienistych, zacisznych załomkach 

skalnych, ale to w takie miejsca nadciągają organizmy pio-

nierskie, aby dać początek nowym, bujnym biocenozom. 

Wśród kolonizatorów podążających w ślad za lodowcem są 

roztocze: mechowce. Są maleńkie, tak maleńkie, że nie-

mal nie istnieje skala pozwalająca na porównanie „góry” 

z przychodzącymi do niej przybyszami. Nie przeszkadza 

to jednak w zasiedlaniu nowo powstałych mikrosiedlisk 

przez bardzo liczne grupy tych maleńkich pajęczaków. 

Różnorodność mechowców w polodowcowym podłożu wy-

raża się w liczbie 29 gatunków odnalezionych i rozpozna-

nych na przedpolach lodowców Norwegii. Z czasem ich 

zapewne przybędzie, podobnie, jak wielu innych gatunków 

i zwierząt, i roślin. Bo choć lodowca już nie ma, to pochód 

przybyszów dopiero na dobre się rozpoczyna. 

„Życie u stóp lodowca”
‘Life at the foot of a glacier’

„Pionierskie zgrupowania roztoczy (Acari) na przedpolach lodowca”
‘Pioneer mite (Acari) communities on glacier foreland’

pioTr skubała (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph, kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



 Przedpole lodowca Austerdalbreen w dolinie Veitastrond w południo-zachod-

niej Norwegii. Zagęszczenie roztoczy w materii organicznej obecnej na przedpo-

lu lodowca waha się od 7 do ponad 100 osobników w 100 gramach suchej masy. 

Lipiec 2007 // The glacier foreland of Austerdalbreen in Veitastrond (south 

western Norway). The abundance of mites varied from 7 to over 100 individuals 

per 100 g of dry detritus. July 2007



62

What do we really know about bees? So much and so little 

at the same time.

So much as the honey bees and silkworms are the only 

domesticated insects, unlike unwelcome flies and mosqui-

toes. So much because in the long history between medi-

eval and contemporary beekeeping the secret life of bees 

has been thoroughly investigated, described day by day 

from an egg to an adult bee, from the queen to a drone, 

from a honeycomb to the whole bee yard. We know so 

much about them because the way they see the azure sky 

and rolling fields of rapeseed, how they take care of the 

larvae, how they instinctively, intuitively or maybe even 

consciously cooperate in one family-like super organism, 

how they communicate in their dance-like moves, makes 

them so close to our own human nature.

Yet at the same time we know so little because just like 

during the reign of Casimir III the Great when the secrets 

of beekeeping were known only to the few who enjoyed 

the royal privilege and passed it from generation to gen-

eration, nowadays the knowledge is available only to the 

initiated. We know so little as it is commonly known that 

bees vigorously protect their privacy and territory with 

stings and venom, inspiring both fear of pain and hope as 

a potential treatment. Whenever bothered they employ 

their tested defensive strategy. What causes their stress is 

not only the hive damaged by a bear. These are also: cold 

spring, parasites and infections. Their tension increases 

when they detect alarm pheromones. On our side we 

added pesticides, heavy metals and organic pollution to 

their burden. And they also evoke stress proteins in the 

tiny striped bodies. 

We still know very little about their worries. But what 

they really know about us? They are supposed to be able 

to recognize human faces. Should it worry us?

Co my wiemy o pszczołach? Tak wiele i tak niewiele. 

Tak wiele, gdyż pszczoła miodna jest jedynym oprócz 

jedwabnika, i w całkowitym przeciwieństwie do much 

i komarów, udomowionym owadem. Tak wiele, gdyż 

w ciągu wielowiekowych dziejów dzielących dzisiejsze 

pszczelarstwo od średniowiecznego bartnictwa tajemne 

życie pszczół poznano i opisano dzień po dniu, od jaja 

po dorosłą pszczołę, od królowej po trutnia, od plastra, 

po całą pasiekę. Tak wiele, gdyż dostrzeganie lazuru 

nieba i ciepłych barw pól rzepaku, jakże podobne do 

znanego naszym oczom, a także troskliwa i precyzyjna 

pielęgnacja larw, instynktowne lub też intuicyjne a może 

nawet uświadomione współdziałanie w jednym rodzin-

nym superorganizmie, czy nawet pszczela taneczna ko-

munikacja umieszczają te owady nadzwyczajnie blisko 

ludzkiej natury. 

A jednocześnie tak niewiele, gdyż, podobnie, jak za 

Kazimierza Wielkiego, gdy tajniki bartnictwa dostępne 

były wyłącznie opatrzonym królewskimi przywilejami 

bartodziejom i przekazywane z ojca na syna, tak i dziś 

wyłącznie wtajemniczeni mają dostęp do wiedzy o pszczo-

łach. Tak niewiele, gdyż w powszechnej opinii owady te 

pilnie strzegą swej prywatności i terytorium za pomocą 

żądeł i jadu, budzącego jednocześnie lęk przed bólem, ale 

zarazem i terapeutyczną nadzieję. Niepokojone pszczoły 

uciekają się wszak do sprawdzonej strategii obronnej. 

Jednak pszczeli stres to nie tylko rozgrzebane niedźwiedzią 

łapą gniazdo: to także chłodna wiosna, pasożyty i infek-

cje. Owadzie napięcie narasta, gdy wrażliwy zmysł węchu 

wyłapie feromon ostrzeżenia, ucieczki lub ataku. My, 

ludzie dorzuciliśmy im jeszcze pestycydy, metale ciężkie, 

zanieczyszczenia organiczne. One także są przyczyną 

powstawania w czarno-żółtych prążkowanych ciałkach 

białek stresu. 

My o pszczelich niepokojach wiemy wciąż bardzo, bardzo 

niewiele. A co pszczoły wiedzą o nas? Podobno rozpoznają 

ludzkie twarze. Czy to powinno być dla nas powodem do 

niepokoju?

„Niezastąpione pszczoły: w ulu i w laboratorium”
‘Irreplaceable bees: in a hive and in a laboratory’

„Stężenie metalotionein u pszczoły miodnej Apis mellifera narażonej na działanie 
metali ciężkich w terenie i laboratorium”
‘Concentration of metallothioneins in honey bee Apis mellifera exposed to heavy 
metal pollutions in the natural environment and laboratory’

maciej sołTyka (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

agnieszka BaBczyńska (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)
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Human perception accepts existence of illusions. Human 

subconsciousness accepts it too. Consciousness shapes 

them in a surprised question ‘Do my eyes deceive me?’, 

consults another mind asking ‘Can you see the same 

thing?’. When the answer is ‘No’ it states with a para-

doxically helpless approval ‘Must have been wrong’ and 

does not say ‘Pinch me’ to verify whether it is real. 

Subconsciousness quietly plants the illusionary observa-

tion in dark corners of the brain, stores it among other 

similar observations and files them according to the 

criteria known only to itself. When a need arises i.e. when 

an eye or other senses cannot deliver enough information 

from the outside world, then subconsciousness gives the 

mind the missing pieces of reality. Unfortunately, with 

different results…

Whether we want it or not, we are mislead by mirages, 

phantoms, hallucinations or phantasms and they are not 

only visual ones. Unable to see what is there, we some-

times notice something that does not exist. However 

the final result is a concise image of the world, although 

everybody fills in the gaps in the obtained data on their 

own, within the frames of already gathered experience 

and patterns. Analyses of the individual perception let 

cognitive psychology form rules of global perception or 

rather global disillusion. Many fields of life, where the 

ability of human mind to interpret the surrounding world 

eagerly make use of the findings e.g. fine arts, marketing, 

trading and advertising. The two latter ones are especially 

interested in getting positive reaction to their carefully 

prepared message from as many consumer brains as it is 

only possible.

Although the secret of consciousness remains unsolved, 

the answer to the question ‘Can you see the same thing?’ 

is more precise now: ‘Even if you cannot see the same 

thing, surely most of the people in your surrounding can’. 

And in such a case saying ‘Pinch me’ also does not make 

any sense.

Ludzka świadomość dopuszcza istnienie złudzeń. 

Dopuszcza je także ludzka podświadomość. Świadomość 

formułuje je w zdziwionych pytaniach: „Czy mnie wzrok 

nie myli?” i konsultuje z inną świadomością: „Czy widzisz 

to, co ja?” W razie przeczącej odpowiedzi, stwierdza z para-

doksalną bezradną aprobatą: „Zdawało mi się” i rezygnuje 

ze szczypania się w przedramię w celu weryfikacji kontaktu 

z rzeczywistością. Podświadomość niewerbalnie i cichutko 

umieszcza złudne spostrzeżenia w zakamarkach mózgu, 

przechowuje wśród podobnych spostrzeżeń i segreguje je, 

jak na razie w sobie tylko znany sposób. W miarę potrzeby 

– gdy oko, czy też inne zmysły, nie dostarczą wystarcza-

jącej ilości informacji z otaczającego świata – podświado-

mość podsunie świadomości brakujące fragmenty rzeczy-

wistości. Niestety, często z  różnym skutkiem... 

Czy chcemy tego, czy nie – ulegamy fatamorganom, mira-

żom, ułudom, halucynacjom i przywidzeniom czy też oma-

mom, nie tylko wzrokowym. Nie widząc tego, co jest, cza-

sem dostrzegamy coś, czego nie ma. W efekcie końcowym 

otrzymujemy jednak wystarczająco spójny obraz świata, 

choć każdy z nas indywidualnie uzupełnia ewentualne bra-

ki danych po swojemu, w ramach doświadczeń i wzorców 

zgromadzonych przez mózg przez całe dotychczasowe życie. 

Analiza indywidualnych sposobów postrzegania pozwoliła 

psychologii poznawczej sformułować zasady globalnego 

postrzegania, lub wręcz: globalnego ulegania złudzeniom. 

Skwapliwie korzysta z tego wiele dziedzin życia, zależnych 

od zdolności interpretowania świata przez ludzkie umysły: 

od sztuk pięknych po zabiegi marketingowe, handel i re-

klamę. Zwłaszcza tym ostatnim zależy szczególnie na tym, 

aby jak najwięcej ludzkich mózgów zareagowało jednakowo 

pozytywnie na odpowiednio sformułowany przekaz. 

Choć zagadka świadomości wciąż pozostaje nierozwią-

zana, to odpowiedź na pytanie: „Czy widzisz to, co ja?” 

udało się nieco sprecyzować: „Nawet jeśli nie, to z pewno-

ścią widzi to przeważająca większość ludzi w twoim oto-

czeniu”. A skoro tak, to „uszczypnij mnie” tym bardziej 

przestaje być potrzebne.

„Świat rzeczywisty czy świat ułudy – w poszukiwaniu 
granicy”
‘Real world or world of delusions – in search for the 
border’

„Rola percepcji w interpretacji rzeczywistości”
‘The role of perception in the interpretation of the reality’

kaTarzyna Ślebarska (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph, kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



 „Co nas wyprzedza?”; odbicie samochodu w cysternie (złudzenie optyczne); 

Florencja, lipiec 2010 // ‘What is overtaking us?’; the reflection of a vehicle in 

the tanker (optical illusion); Florence, July 2010
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Seeing bright points scattered on the blue and black back-

ground makes the thoughts slow down and become more 

reflective concentrating on existential issues. It evokes 

memories of beautiful places and good old days long gone, 

like the lights of a small town surrounded by mountains 

just after the sunset. Next time the points resemble stars 

in the sky on a cloudless night. Eyes and thoughts wander 

among them trying to find there human destiny or hid-

den order in the chaos of the world, organizing them in 

constellations, giving them shapes of mythical creatures, 

with more and more powerful telescopes observing their 

orbits and describing comets’ tails made of stardust. It 

seems that the last thing which could possibly cross the 

unstoppable mind exploring vast Universe in search of 

alien civilizations are genetic mutations.

In the images obtained with more and more precise 

microscopes a visualization of DNA looks like distant 

galaxies preserved in a slide. Intact DNA looks like a star 

far away in the dark sky. The dark side of human civiliza-

tion, like environmental pollution, radiation and ozone 

hole, cause fragmentation of genetic material. Then it 

can be observed as stretched out phosphorescent balls 

pointing in one direction like a comet’s tail following the 

nucleus. The more damages to DNA occur the longer is 

the glowing trail which contains the ‘dust’ of degraded 

genetic material. The sensitive research method allows 

assessing damage to the cell nucleus, but also shows the 

light side of cell biology: repairing DNA strand breaks. In 

the microscope slide, in the image of bright points on the 

blue and black background, we can see confrontation of 

two forces: a destructive one and a creative one. On the 

outcome of the confrontation depends, if not survival of 

some alien civilization, at least the future of grasshoppers’ 

population or any other known Earth species. 

Widok jasno świecących punktów na czarno-granatowym 

tle zazwyczaj spowalnia bieg myśli i nastraja je reflek-

syjnie wobec egzystencjalnych problemów. Wywołuje 

wspomnienia z pięknych miejsc i dobrych czasów, jak 

wieczorne światła małego miasteczka na tle ciemnych już, 

po zachodzie słońca, gór. Innym razem jaśniejące obiekty 

są gwiazdami na bezchmurnym nocnym niebie. Wśród 

nich błądzi wzrok i umysł, szukając porządku ludzkich 

losów i ładu w chaosie świata, organizując gwiazdozbiory, 

nadając im kształty mitycznych stworów, opisując, przy 

użyciu coraz potężniejszych teleskopów, tory lotu pla-

net i warkocze komet, składające się z pyłu kosmicznej 

materii. Ostatnią, wobec tego, sprawą, na której mogłaby 

się skoncentrować niepowstrzymana myśl, romantycznie 

eksplorująca Wszechświat w poszukiwaniu pozaziemskich 

cywilizacji, byłyby mutacje genetyczne. 

W obrazie z coraz precyzyjniejszych mikroskopów wizu-

alizacja DNA w komórce przypomina obraz odległych 

galaktyk, zakonserwowanych na mikroskopowym szkieł-

ku. Nieuszkodzone DNA wygląda jak daleka gwiazda na 

tle mrocznego nieba. Ciemna strona ludzkiej cywilizacji: 

zanieczyszczenie środowiska, napromieniowanie, dziura 

ozonowa, powodujące fragmentację materiału genetycz-

nego, sprawiają, że fosforyzujące kule, rozciągnięte są 

w jedną stronę, jak warkocz kosmicznego pyłu podąża-

jący za jądrem komety. Im więcej uszkodzeń pojawia się 

w DNA, tym dłuższa jest świecąca smużka, gdyż właśnie 

w niej gromadzi się „pył” fragmentów zdegradowanego 

materiału genetycznego. Czuła metoda badawcza oprócz 

uszkodzeń w jądrze komórkowym, pozwala docenić także 

jasną stronę biologii komórki: naprawianie zniszczonych 

nici kwasów nukleinowych. Na szkiełku mikroskopowym, 

w obrazie jasno świecących punktów na czarno-grana-

towym tle, obserwować można konfrontację dwóch sił: 

destrukcyjnej i twórczej. Konfrontację, od której zależy 

przetrwanie jeśli nie pozaziemskiej cywilizacji, to przy-

najmniej populacji konika polnego, lub każdego innego, 

znanego gatunku ziemskich istot.

„Mutageny – »kosmiczne« dzieło zniszczenia”
‘Mutagens – ‘cosmic’ work of destruction’

„Optymalizacja testu kometowego dla różnych tkanek owadów”
‘Optimization of comet assay for Acheta domesticus tissues’

barbara Warońska (aUtoR zdJęć / aUthoR of photogRaphs)

andRzeJ kędzioRski (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



1.  Hemolimfa, powiększenie sumaryczne 200x, barwienie DAPI // Haemolymph, 

magnification 200x, DAPI staining 

2.  Liza ciała tłuszczowego, powiększenie sumaryczne 200x, barwienie DAPI // 

Fat body degradation, magnification 200x, DAPIi staining
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A smart refrigerator will take care of its own contents to 

be always full of cold cuts, dairy products and beverages. 

When the stock is low, it will let you know what goods 

you are running out of. A more advanced model will even 

do the shopping itself. A smart hoover will not skip the 

Saturday cleaning and obeying its program will turn on at 

the given time. Then it will do the job and if its batteries 

go low, it will charge them and finish the chore. Then it 

will go stand-by till… next Saturday.

And what about smart clothes? How can they surprise 

us? Maybe by making strident sounds when they detect 

that the colors of our clothes do not match, or the clothes 

do not follow the latest trends in the fashion magazines. 

Maybe with disapproving booing when they are too tight, 

and a whistle of approval they fit again. But it is not all. 

After fashion and good looks the smart clothes will find 

their way to medicine. A shirt will monitor our cardiac 

cycle and pulse, and in case of emergency call a ‘cardiac’ 

ambulance. Bacteriostatic clothing seems to be something 

so ordinary that it is not even worth mentioning. It will 

not be very difficult to find new applications for fabrics 

containing piezoresistive strain sensors. Clothing that 

registers body movement could be really motivating in 

physiatry, sports and training practice although it resem-

bles a polygraph also called a lie detector. Maybe it goes 

even a step further as it knows the answer to the question 

if you practiced today, as well as how hard the exercise 

session was. 

Smart world requires smart materials and devices in more 

and more aspects of life. And we get them to improve 

comfort of our lives, to save us and to torment us as well 

when a t-shirt made from a fabric woven with elastic 

polymers, amorphous carbon and graphite will scold you 

a hundredth time saying ‘Don’t slouch!’. 

Inteligentna lodówka zadba o to, aby, było w niej zawsze 

pod dostatkiem wędlin, nabiału i zimnych napojów. W ra-

zie wyczerpywania się zapasów, zgłasza zapotrzebowanie 

na ubywające produkty, a bardziej zaawansowany egzem-

plarz nawet zrealizuje zakupy. Inteligentny odkurzacz nie 

przepuści sobotnim porządkom i bez miłosierdzia urucho-

mi się według programu, obiegnie kąty, a w razie słabnącej 

baterii podładuje się, aby dokończyć sprzątanie i znowu 

przełączyć się w stan spoczynku do… następnej soboty.

A czym mogłyby nas zaskoczyć inteligentne ubrania? 

Wydawaniem ostrych, nieprzyjemnych dźwięków, gdy 

wykryją, iż wybrane zestawienie barw i stylów zanadto 

odbiega od obowiązujących aktualnie w żurnalach mód? 

Emisją sygnałów dezaprobaty, gdyby znienacka okazały 

się za wąskie w pasie i pomruków uznania, gdy znów się 

dopinają? Nie tylko, bo gdy moda i uroda zejdą na dalszy 

plan, inteligentna odzież wspomoże medycynę. Koszulka 

monitoruje akcję serca, liczy tętno a w sytuacji zagrożenia 

wysyła alarmujący sygnał do pogotowia kardiologicznego. 

Odzież bakteriostatyczna wydaje się przy tym niegodnym 

uwagi standardem. Dla tkanin zawierających w swoich 

splotach włókna piezorezystywne, zmieniające swoją 

oporność w zależności od stopnia ich rozciągnięcia, nie-

trudno będzie znaleźć nowe zastosowania. W rehabilitacji, 

sporcie, treningu odzież rejestrująca ruchy ciała mogłaby 

działać mobilizująco, choć niepokojąco przywodzi na myśl 

wykrywacze kłamstw. A może nawet je przewyższa, bo nie 

tylko znają odpowiedź na pytanie: ćwiczyłeś dzisiaj? ale 

i wiedzą, jak ciężkie były to ćwiczenia.

Inteligentny świat domaga się inteligentnych, materiałów 

i sprzętów, coraz bardziej codziennego użytku. I dostaje 

je, dla wygody, dla ratowania życia, ale i ku udręce, gdy 

koszulka, utkana z amorficznego węgla, grafitu i elastycz-

nych polimerów, po raz setny przypomni: Nie garb się!

„Inteligentne włókna z sadzy i grafitu”
‘Smart fibers from soot and graphite’

„Wytwarzanie włókien piezo rezystywnych poprzez zastosowanie matrycy 
polimerowej SEBS (styren-etylen/butylen-styren przyblokowy kopolimer) oraz 
różnych modyfikatorów na potrzeby inżynierii biomedycznej”
‘Development of piezoresistive fibers by using SEBS (styrene-ethylene/butylene- 
-styrene triblock copolymer) matrix and different additives for biomedical purposes’

Tomasz WaTras (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph)

fRank cleMens (kieRownik pRoJektU / pRoJect ManageR)



„Co w kurzu piszczy…” Grafit na powierzchni częściowo rozpuszczonego włók-

na; SEM Scanning Electron Microscope. Duebendorf, marzec 2010 // ‘What is 
singing in the dust?’ Graphite on the surface of broken fibre; SEM Scanning 

Electron Microscope. Duebendorf, March 2010
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‘… and I want the place to be spotless!’

It does not sound good when you hear words like these 

from your boss. Most often it means a hopeless attempt 

to tidy the place as it is unrealistic to get rid of invisible 

specks of dust covering everything around us. Fortunately, 

a naked eye does not let any lover of tidiness feel un-

comfortable about the microscopic specks on the freshly 

dusted surface. But the one armed with a multipurpose 

electron spectrometer would be really disturbed. The 

device itself, which is used to examine objects associated 

with dirt and mess, looks like an insane incarnation of 

pure chaos. For the uninitiated the pile of tangled pipes 

and metal parts cluttering the whole room will look like 

a fragile avant-garde artistic installation. In the middle 

of the maze there is a computer screen installed there as 

if against the rules of nature. And it is in a place where 

such a freak of nature is not well-seen, in the Faculty 

of Physics. Such a construction may only be a work of 

a madman or a genius. The mess for a sky-high price, 

disturbing and dizzying for harmony and symmetry lov-

ers, for a scientist is a highly advanced tool for observing 

the smallest particles floating around us. It lets analyze 

morphology and chemical composition of the dust floating 

in the air, describe it, monitor and maybe even forecast.

Life of a researcher is not always systematic. Some scien-

tists are even famous for their ability to control creative 

mess. For others it is their scientific aim to look at the 

tiny particles of dirt, dust and all that flying mess. Out of 

the illusory chaos emerges a well-ordered vision of the mi-

cro world. Even if it concerns the bane of radical tidiness 

lovers: barely visible specks of dust.

„—… i nie chcę tu widzieć nawet najmniejszego pyłku!” 

Nie najlepiej wróży takie zdanie w ustach szefa. Oznacza 

najczęściej beznadziejne porządki, gdyż usunięcie widocz-

nych gołym okiem cząstek kurzu z otaczających przed-

miotów jest celem zdecydowanie mało realnym. Na szczę-

ście oko nieuzbrojone nie dostarcza miłośnikowi ładu 

i porządku negatywnych doznań wynikających z obecności 

na odkurzanych przedmiotach pyłków o rozmiarach mi-

kroskopowych. Nie zaznałby jednak spokoju ten, kto swe 

oko uzbroiłby w wielofunkcyjny spektrometr elektronów. 

Urządzenie służące do badania obiektów kojarzących się 

z brudem i nieładem samo w sobie wygląda jak obłąkana 

wizja chaosu. Niewtajemniczeni, w porywie wyobraźni, 

w  stosie poplątanych rurek i metalowych elementów 

wypełniających cały pokój, od podłogi do sufitu, dostrzegą 

awangardową instalację artystyczną, gotową rozsypać się 

w lekkim nawet powiewie przeciągu. W gmatwaninę tej 

konstrukcji wkomponowany jest monitor komputerowy 

w sposób, który zaprzecza wszelkim prawom przyrody 

w miejscu, gdzie najmniej to przystoi: w Instytucie Fizyki. 

Taka instalacja może być wyłącznie dziełem szaleństwa 

lub… geniuszu. Bałagan za niebotyczną cenę, który w mi-

łośnikach harmonii i symetrii wzbudza niepokój i zawro-

ty głowy, w oczach naukowca jest doskonałym, wysoce 

zaawansowanym, a przy tym niezwykle kosztownym 

narzędziem, do oglądania nawet najmniejszych cząstek 

zawieszonych wokół nas. Pozwala analizować morfologię 

i skład chemiczny pyłów unoszących się w powietrzu, 

opisać je, monitorować, może nawet prognozować.

Życie badacza nie zawsze jest uporządkowane. Niektórzy 

naukowcy wręcz słyną z mistrzowskiego odnajdywa-

nia się w twórczym nieładzie. Są jednak i tacy, których 

naukowym celem jest przyjrzenie się maleńkim cząstkom 

kurzu, brudu, pyłu i całego tego „fruwającego” bałaganu. 

Z pozornego warsztatowego chaosu niebawem wyłania 

się usystematyzowana wizja badanego „mikroświata”. 

Nawet, gdy dotyczy ona największej zmory ekstremalnych 

estetów: ledwie dostrzegalnych drobinek kurzu.

„Ze spektrofotometrem elektronów na pyły i pyłki”
‘Hunt for dust and pollens with a spectrophotometer’

„Zainstalowanie spektrometru ESCA, w ramach współpracy niemiecko-polskiej, 
szczególnie dla analiz środowiska naturalnego na Śląsku”
‘Installation of an ESCA spectrometer within the frames of German-Polish 
cooperation especially for environmental analyses in Silesia’

ANtoNi wiNiArski (aUtoR zdJęcia / aUthoR of photogRaph)

antoni winiaRski, aUgUst chełkowski (kieRownicy pRoJektU / pRoJect ManageRs)



Wielofunkcyjny Spektrometr Elektronów PHI5700/660. Technika XPS. 

Komora pomiarowa z ultrawysoką próżnią 10-10 Tr // Multipurpose Electron 
Spectrometer PHI5700/660. XPS technique. Measuring chamber with ultra-

high vacuum of 10-10 Tr
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„Urodzeni mordercy”

„Fizjologiczno-ekologiczne aspekty wpływu zanie-
czyszczeń środowiska w aglomeracjach przemysło-
wych na przykładzie arachnocenoz”

AgnieszkA BABczyńskA1, Grażyna Wilczek1, zdenek Majkus2

1   Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
  Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii; 
  ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice 
  e-mail: agnieszka.babczynska@us.edu.pl
2  Prirodovedecka Fakulta, Uniwersytet w Ostrawie; Chittussio 10, Republika Czeska

Drapieżny tryb życia oraz polifagia sprawiają, że pająki gromadzą 

w swych tkankach znaczne ilości metali. Na ich stężenie w tkankach 

ma wpływ wiele czynników, z których do najistotniejszych należą 

tempo wchłaniania składników odżywczych, odżywianie się głównie 

miękkimi tkankami ofiar oraz niskie tempo metabolizmu rozległych 

gruczołów jelita środkowego, gdzie stężenie metali jest zawsze wyż-

sze niż w innych tkankach. Metale jako toksyny środowiskowe są 

przyczyną zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu. Obrona 

organizmu może przejawiać się zwiększoną aktywnością enzymów 

neutralizujących reaktywne metabolity. Z drugiej strony metale, po-

średnio lub bezpośrednio mogą powodować hamowanie aktywno-

ści enzymów kluczowych mechanizmów obronnych organizmu.

Występowanie pająków w zanieczyszczonych środowiskach w du-

żym stopniu uzależnione jest od ich zdolności tolerowanie różnych 

ksenobiotyków wnikających do ich organizmów głównie drogą po-

karmową. Skład chemiczny hałd poprzemysłowych i ich szczególne 

warunki mikroklimatyczne mogą stymulować różne mechanizmy 

obronne organizmów, niezbędna dla neutralizacji negatywnych 

skutków wniknięcia zanieczyszczeń przemysłowych, zwłaszcza 

tych, które podlegają transportowi w łańcuchach troficznych.

Celem niniejszego projektu była ocena struktury arachnocenoz wy-

stępujących na hałdach poprzemysłowych w pobliżu Ostrawy, cha-

rakterystyka ich składu gatunkowego, struktura dominacji, prefe-

rencje termiczne i reliktowość poszczególnych gatunków. Ponadto 

mierzono stężenie wybranych metali w ciele pająków powszech-

nie występujących na hałdach poprzemysłowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem różnic związanych z behawiorem i fizjologią, 

w szczególności wynikających ze strategii polowania i zamiesz-

kiwanego siedliska. Kolejnym celem było stwierdzenie, czy chro-

niczna ekspozycja na zanieczyszczenia poprzemysłowe może mo-

dyfikować procesy detoksykacyjne pająków zróżnicowanych pod 

względem strategii polowania i aktywności życiowej.

W wyniku przeprowadzonych badań określono przeszło 100 ga-

tunków pająków należących do ponad 20 rodzin, w zależności od 

charakteru badanych hałd. Stwierdzono także, iż w dominującej 

strategii neutralizacji metali i zdolnościach detoksykacyjnych istot-

ne znaczenie ma przynależność gatunkowa, strategia zdobywania 

pokarmu i ekologia poszczególnych gatunków.

‘Natural born killers’

‘Physiological and ecological aspects of environmen-
tal pollution impact in industrial regions exemplified 
by selected arachnocenoses’

AgnieszkA BABczyńskA1, Grażyna Wilczek1, zdenek Majkus2 
1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Biology and Environmental 

Protection, Department of Animal Physiology and Ecotoxicology;
  Bankowa 9, 40-007 Katowice 
  e-mail: agnieszka.babczynska@us.edu.pl
2  Faculty of Natural Sciences, Department of Biology and Ecology, University of 

Ostrava; Chittussio 10, Czech Republic

Because they are predatory and polyphagous, spiders are prone to 

store metals in their tissues Metal levels may be influenced by various 

factors, the most significant of which are the rate of absorption of nu-

trients, consumption of the soft tissues of their prey, and the low met-

abolic level in the large hepatopancreas, where the concentrations of 

metals are always higher than in other tissues. Metals as environmen-

tal toxins are responsible for enhanced production of reactive oxygen 

species. The defense of an organism can be manifested in increased 

activity of enzymes that neutralize reactive metabolites. On the other 

hand, metals, directly or indirectly may cause inhibition of crucial de-

fensive mechanisms in the organisms.

Existence of spiders in polluted habitats depends strongly on their 

tolerance to various xenobiotics entering the body mainly through 

the digestive tract. Chemical composition of post-industrial dumps 

and their specific microclimatic conditions may stimulate various 

protective mechanisms necessary to neutralise negative effects of 

industrial contamination, easily transferred in the food chain. 

The aim of the project was to describe the structure of the arachno-

cenoses inhabiting post industrial waste dumps in Ostrava, character-

ize their species composition, abundance and dominance of individ-

ual species, thermopreference, relictness and degree of occurrence. 

Moreover, we also assayed the body concentration of selected met-

als in spiders commonly occurring in the dumps, focusing on differ-

ences resulting from their behaviour and physiology, particularly their 

hunting strategies and habitats. Finally, we wanted to check whether 

chronic exposure to pollutants existing at post-industrial dumps may 

change detoxifying processes in the tissues of spiders which differ in 

their hunting strategy and the level of their life activity.

Over 100 species belonging to more than 20 families were deter-

mined, depending on the dump. The research showed a consider-

able biotic value of the dumps. Metal neutralization strategies de-

pend strongly on the species specificity and its hunting activity as 

well as of the chemical properties of the metals. Similarly, the de-

toxifying abilities are related to the ecological, hunting and behav-

ioural characteristics of spider species.

Abstrakty
Abstracts

Autor(rzy) zdjęć, kieroWnik Projektu, WsPółPraca Author(s) of Photo(s), Project Manager, co-oPerator(s)
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„Sięgnąć dna, aby przekazać DNA”

„Czynniki kontrolujące bioróżnorodność na twar-
dym, mobilnym podłożu w płytkim sublitoralu 
Arktyki”

Piotr BAłAzy1, Piotr kukliński1, 2

1  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Ekologii Morza;
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: kuki@iopan.gda.pl
2  Muzeum Historii Naturalnej;
  Cromwell Road, Londyn SW7 5BD, Wielka Brytania

W środowisku obserwowanych jest szereg czynników i procesów 

kontrolujących bioróżnorodność. Poznanie ich jest niezmiernie 

istotne szczególnie dziś, w miejscach gdzie wszelkie zmiany zacho-

dzą najdynamiczniej. Morza arktyczne są zazwyczaj stosunkowo 

płytkie, muliste i ubogie w gatunki. Badania wykazały, że na mięk-

kim dnie obecność nawet niewielkiego skrawka twardego podło-

ża może w znacznym stopniu zwiększać lokalną bioróżnorodność. 

Wykorzystywane przez kraby pustelniki (traktowane tu jako orga-

nizm modelowy i „inżynier środowiska”) muszle Gastropoda są 

ważnym źródłem mobilnego, twardego podłoża. Pustelniki niewąt-

pliwie mogą zwiększać w ten sposób bioróżnorodność w miejscach 

o miękkim dnie. Przypuszcza się, że dodatkowo charakteryzują się 

szeregiem ważnych, z punktu widzenia kolonizacji przez epibionty, 

cech. Projekt stawia sobie za cel zbadanie wpływu ich specyficzne-

go trybu życia na wzrost bioróżnorodności w miejscach ich byto-

wania oraz poznanie które z czynników (kształt podłoża, minera-

logia, ruch) mają dominujący wpływ na bioróżnorodność. Celem 

weryfikacji na dnie morskim na okres jednego roku umieszczono 

eksperyment (stelaż ze sztucznymi muszlami rzeźbionymi w grani-

cie, pustym muszlami Buccinum sp., kamieniami, panelami) porów-

nujący wpływ różnych typów podłoża na liczbę gatunków je pora-

stających, skład gatunkowy i jego heterogenność oraz względną 

liczebność poszczególnych gatunków. Dodatkowo w miejscach za-

topienia stelaży oprócz krabów pustelników pobrano szereg innych 

podłoży naturalnych (ślimaki, kamienie, glony) celem porównania 

między sobą występujących na ich powierzchni zespołów organi-

zmów poroślowych.

„Historia oczyma chińskiego smoka”

„Stworzenia mitologii chińskiej – Fantastyczny geniusz loci”

krzysztof MArek Bąk1 , Katarzyna HandzliK2

1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, 
  Katedra Grafiki; ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  e-mail: vkhan.v@autograf.pl
2  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, 
  Katedra Rzeźby; ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Stworzenia mityczne są w Chinach wszechobecne. Stanowią nie-

odłączną cześć kultury i sztuki, ale swój najbardziej widoczny wy-

raz znajdują w architekturze i towarzyszącej jej rzeźbie – zarówno 

historycznej jak i współczesnej. Trudno wyobrazić sobie budynek, 

zwłaszcza pełniący funkcje reprezentacyjne, którego wejścia nie 

strzegłyby lwy – począwszy od pałaców cesarskich, na hotelach 

i sklepach skończywszy. Wszechobecne są: smoki, małpy, żółwie, 

feniksy, jelenie – nie sposób nie spotkać ich zarówno w budowlach 

cesarskich jak i świątyniach. Spacerując ulicami Pekinu, Szanghaju 

czy Nankinu mamy nieustanne poczucie obecności fantastycznych 

istot. Ich obecność jest cieleśnie odczuwalna – jakbyśmy byli nie-

ustannie obserwowani. Jakby pod zewnętrzną tkanką miasta to-

czyło się ukryte mitologiczne życie. Właśnie taki nastrój starali-

śmy się – autorzy fotografii – uchwycić. Choć prezentowane istoty 

‘Hitting the bottom night and day to transmit DNA’

‘Factors controlling biodiversity on hard, mobile sub-
strate in the shallow Arctic sublitoral’

 
Piotr Bałazy1, Piotr KuKlińsKi1, 2

1  Institute of Oceanology of Polish Academy of Sciences, Department of Marine Ecology;
  Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, Poland
  e-mail: kuki@iopan.gda.pl
2   Natural History Museum; Cromwell Road, London SW7 5BD, UK 

Understanding factors influencing biodiversity is crucial in places 

where current global changes are the most dynamic. This especial-

ly applies to Arctic – one of the places on Earth most impacted by 

global warming. Arctic seas are characteristically shallow, muddy 

and species-poor. Several studies have indicated that in soft sub-

strata the presence of even small-sized hard surfaces can greatly in-

crease local diversity. Hermit crab’s (treated here as model organ-

isms and “ecosystem engineers”) shells are an important source of 

mobile, hard substrata, which can increase the biodiversity in oth-

erwise soft bottom localities. Additionally, it is supposed that such 

shells have other features important for epibiotic colonization. The 

aim of this project is to understand the influence of their specific 

life strategy on biodiversity in places where they exist and to recog-

nize which of the factors (shape, mineralogy, movement) affect bi-

odiversity the most. In order to verify this an experiment (a frame 

with artificial shells made of granite, natural Buccinum sp. shells, 

rocks and panels) comparing the number of species, species even-

ness, and relative abundance of epibiont species that live on dif-

ferent substrate types was placed on the sea bottom for one year. 

Additionally, to compare epibiotic assemblages of different natural 

substrates, in places where frames were sunk we collected hermit 

crabs, snails, rocks and seaweeds.

‘History in eyes of a Chinese dragon’

‘Creatures from Chinese mythology – Fantastic genius loci’

Krzysztof MareK BąK1 , Katarzyna HandzliK2

1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Art, 
  Department of Graphics; Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  e-mail: vkhan.v@autograf.pl
2   University of Silesia in Katowice, Faculty of Art, 
  Department of Sculpture; Bielska 62, 43-400 Cieszyn

In China mythical creature are ubiquitous. They are an inseparable 

part of the culture and art, but the most visible expression we find 

in architecture and connected sculpture – both historical and con-

temporary. Everywhere – from Imperial buldings and temples to 

shops and hotels, we see the big lions, monkeys, tortoises, dragon-

shaped beasts, deers with fantastic antlers, phoenixes. When we 

walk along Beijing, Shanghai or Nanjing streets we have the feeling 

the fantastic creatures are around us – as if we were constantly ob-

served. As if under the visible tissue of the city a more secret, myth-

ological life existed. That atmosphere we – authors of the photo-

graphs – tried to capture. Although the presented creatures seem 

exotic and incomprehensible, both in visual aspects – completely 

different from Western aesthetical habits – and meaning, that sym-

bolism of mythical animals is for an average Chinese as legible as 
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wydają się nam egzotycznie odległe, zarówno w sferze wizualnej 

– tak odmiennej od zachodnich przyzwyczajeń estetycznych, jak 

i znaczeniowej to symbolika mitycznych zwierząt jest dla przecięt-

nego Chińczyka równie czytelna jak dla Europejczyków np.: wize-

runki aniołów czy diabłów. Przymioty oraz rola istot wynika z tra-

dycyjnych przypowieści między innymi z tak zwanego „chińskiego 

zodiaku”. Geneza wizerunków jest starsza i odleglejsza niż współ-

cześnie obecne w Chinach wyznania jak buddyzm czy taoizm – jej 

źródło bije w pierwotnej mitologii ludu Han. Wszystkie stworze-

nia są ściśle powiązane pradawnymi podaniami, dziś traktowanymi 

z przymrużeniem oka – na poły jako bajki – choć przesądna natura 

mieszkańców zlewisk Huang He i Yangzi Jiang nie pozwala lekcewa-

żyć odwiecznej mocy demonów. Prezentowane fotografie stano-

wią fragment dokumentacji sporządzonej na potrzeby pracy habi-

litacyjnej „Obrazy Śródziemia – Fantastyczny geniusz loci”. Badania 

dotyczą współistnienia fantastyki, mitologii, historii, poezji, sztu-

ki oraz miejsca – czy lepiej Miejsca, czyli wyjątkowego splotu cza-

su i przestrzeni. Zestawienie Miejsca i fantastycznego wyobrażenia 

jest pretekstem do opowieści o sztuce, kulturze, mitologii. Projekt 

unaocznia głębokie zakorzenienie fantastyki w człowieczej świa-

domości – wykazuje, że nie jest ona jedynie infantylną rozrywką, 

lecz zawiera treści uniwersalne, archetypy i ponadczasowe praw-

dy oraz, że niejednokrotnie staje się źródłem inspiracji artystycz-

nej. Na fotografiach można zobaczyć kolejno: (1) Stojącego Lwa 

strażnika drogi duchów w kompleksie grobowym dynastii Ming 

w Pekinie; (2) Feniksa, będącego symbolem cesarzowej z Yiheyuan 

– Pałacu Letniego Cixi w Pekinie; (3) Żółwia niosącego stelę z XVIII 

wiecznego Wielkiego Meczetu w Xi’an (środkowe Chiny); (4) Łapę 

lwicy – strażniczki bramy – przytrzymującą lwie szczenię (samiec 

przytrzymuje kulę symbolizującą Ziemię) z Świątyni Białego Konia 

w Luoyang – motyw niezmiernie rozpowszechniony w całych 

Chinach; (5) żółwia ze stelą, (7)(9)(10) lwy, (6) oraz małpy – wszyst-

kie znalezione w świątyni klasztoru Shaolin.

„Podziemne życie łąki”

„Porównanie zespołów mikroorganizmów glebo-
wych łąk i odłogów”

dominiKa CHmolowsKa1, VáclAV krištŭfek2 
1  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi  

Instytut Nauk o Środowisku; ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków 
  e-mail: dominika.chmolowska@uj.edu.pl
2  Centrum Biologiczne CzAN – Instytut Biologii Gleby;
  ul. Na Sádkách 7, 370 05 Czeskie Budziejowice, Republika Czeska

W trakcie przemian ustrojowych Polski pola rolnicze oraz łąki były 

niejednokrotnie porzucane. Z punktu widzenia nauk rolniczych 

miało to negatywne skutki, ze względu na zarastanie chwastami. 

Dla ekologów to zjawisko pożyteczne, gdyż następuje wzrost bio-

różnorodności. Inaczej sprawa wygląda w przypadku łąk. Wiele 

spośród nich to siedliska wartościowe przyrodniczo, na których 

notowana jest duża liczba gatunków roślin, w tym chronionych. 

Zaprzestanie tradycyjnych zabiegów pielęgnacyjnych powoduje 

spadek bogactwa roślinnego oraz zanikanie charakterystycznych 

zespołów. Dlatego tak wiele siedlisk łąkowych chronionych jest 

w programie Natura 2000. W swoich badaniach w pracy doktor-

skiej postanowiłam połączyć przyjemne z pożytecznym, a dokład-

niej połączyć badania praktyczne z próbą odpowiedzi na trudne 

pytania ekologiczne. Porzucane pola rolnicze są przykładem eko-

systemu podlegającego przemianom, natomiast pielęgnowana 

łąka przez dziesiątki lat utrzymywana jest w „stałym” stanie. Czy 

różnice te znajdą odzwierciedlenie w strukturze i fizjologii zespo-

łów mikroorganizmów glebowych? Czy zespoły mikroorganizmów 

for Europeans effigies of angels or devils. The Nature and attributes 

of the creatures result from traditional legends like “Chinese zodi-

ac”. The origin of the pictures is older than contemporary religions 

– Buddhism or Taoism. It is the original, primary mythology of Han 

people. All the beings closely connected with primeval tradition – 

today are not treated seriously, more like a tale from wonderland. 

But the superstitious nature people living in Huang He and Yangzi 

Jiang catchments area does not let them disregard the power of 

legendary demons. The photographs are a fragment of documen-

tation prepared for the postdoctoral degree thesis – “Pictures of 

the Middle-earth – fantastic genius loci”. The researches concern 

coexistence of fantasy, mythology, history, poetry, art and place 

– or the Place – an extraordinary coincidence of time and space. 

The combination of Place and fantastic imagination is a pretext to 

weave tales about art, culture and mythology. The project visualiz-

es deep rootedness of the fantastic in human consciousness – show 

that it is not only infantile amusement, but contains universal ar-

chetypes and the timeless truth and, more than once is the source 

of artistically inspiration. In pictures: (1) Standing Lion – watch-

man of the Sacred Way from Ming Dynasty Tombs in Beijing; (2) 

Phoenix – symbol of the Empress Xiao Qin Cian from The Summer 

Palace; (3) Tortoise shaped dragon-beast from XVIII centuries The 

Great Mosque of Xi’an; (4) Lioness paw with lion cub from White 

Horse Temple in Luoyang – a motif very popular in all China; (5) 

Turtle with a stele, (7)(9)(10) lions, (6) and monkeys – all found in 

The Shaolin Monastery.

 

‘Underground life of a meadow’

‘Comparison of soil microbial communities from fal-
lows and meadows’

Dominika Chmolowska1, VáclaV KrištŭfeK2

1  Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Biology and Earth Sciences 
Institute of Environmental Sciences; Gronostajowa 7, 30-387 Kraków  
e-mail: dominika.chmolowska@uj.edu.pl

2  Biology Centre AS CR, v.v.i. – Institute of Soil Biology;  
Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, Czech Republic

In the last 20 years, due to socio-economical transformations, there 

has been a large increase in the area of abandoned farmland. It 

is an unwanted change from the view of agricultural sciences, as 

these fields are overgrown by weeds. From the ecological point of 

view it is an advantage, because it leads to increase in biodiver-

sity. However, the situation in case of meadows is opposite. They 

are often plant rich biocenoses, even with some protected species. 

Leaving them without care causes characteristic communities to 

disappear. That is why so many meadow habitats are protected by 

Nature2000 network. In my doctoral research I decided to combine 

business with pleasure, that is to mix practical research with asking, 

difficult ecological questions. A fallowland is an example of an eco-

system which is temporally unstable, while a managed meadow is 

an example of an ecosystem stable in time for decades. Will these 

differences be reflected in soil microbial communities? Are micro-

bial communities originated from meadows, which are plant rich 

and stable in time, more sensitive to stressors? Or are fallow soil 

microbial communities more resilient because of adaptation to the 
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pochodzące z łąk, które są bardziej bioróżnorodne, ale stałe w cza-

sie będą bardziej wrażliwe na bodźce? Czy zespoły pochodzące 

z odłogów będą bardziej elastyczne ze względu na zaadaptowanie 

do zmienności? Testuję te pytania, dodając do gleby pobranej z łąk 

i odłogów, pestycydy. Wstępne badania wskazują na większą pla-

styczność zespołów gleb odłogów. W listopadzie 2009 oraz stycz-

niu 2010 miałam możliwość współpracować z badaczami z Czeskiej 

Akademii Nauk (Centrum Biologiczne) w Czeskich Budziejowicach. 

Wykonałam tam analizy struktury i biomasy zespołów mikroorga-

nizmów gleb łąk i odłogów. Z dr. Vaclavem Kristufkiem dokonali-

śmy zliczenia bakterii barwionych DAPI w próbkach gleby pod mi-

kroskopem epifluorescencyjnym.

„Zielone skarby stepów i mokradeł”

„Zróżnicowanie, ekologia i problemy ochrony szaty 
roślinnej w Polsce Południowej”

damian CHmura

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku 
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody; 
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała 
e-mail: dachmura@gmail.com

Przedstawiono fotografie roślinności stepów i antropogenicz-

nych mokradeł w Polsce. W wybranych rezerwatach stepowych 

Ponidzia i Roztocza prowadzono badania nad ekologią wybranych 

składników muraw kserotermicznych. Natomiast na antropoge-

nicznych siedliskach Wyżyny Śląskiej: otoczenie wód odciekowych 

hałd, powierzchnie osadników, wyrobisk poeksploatacyjnych, sło-

nych zbiorników meromiktycznych przeprowadzono inwentaryza-

cję szaty roślinnej w poszukiwaniu stanowisk gatunków rzadkich 

i chronionych

 
„Kraina bazalitu i lawy”

„Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów, 
Peru. Tektoniczne uwarunkowania wulkanizmu oraz 
pozycji strukturalnej i rozwoju Kanionu Colca, Peru”

Justyna CiesielCzuK1, jerzy ŻABA1, Krzysztof GaidziK1,  
andrzej Paulo2

1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi,
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Projekt grupy tektonicznej został zapoczątkowany w roku 2006 

a następnie kontynuowany w roku 2008 i w roku obecnym. Celem 

projektu jest rozpoznanie strukturalnych założeń Kanionu Colca, 

jak i jego ewolucji oraz powiązań i zależności pomiędzy procesa-

mi neotektonicznymi i zagrożeniami środowiskowymi. W aspekcie 

mineralogiczno-petrograficznym projektu prowadzone są badania 

nad określeniem charakteru mineralizacji syn- i posttektonicznej 

oraz dla poznania składu chemicznego materiału pierwotnego law, 

na skutek działania podwyższonej i wysokiej temperatury. Projekt 

ukierunkowany jest również na określenie charakteru i stopnia za-

grożenia środowiska oraz waloryzację form i zjawisk tektonicz-

nych w związku z planami objęcia tych obszarów ochroną w for-

mie Parku Narodowego „Kanion Colca”.

changeable environment? I seek answers to these questions adding 

pesticides to the soil obtained from fallows and meadows. So far, 

fallow soil communities have shown higher plasticity. In November 

2009 and January 2010 I cooperated with researchers from the 

Czech Academy of Sciences from Ceske Budejovice. We analyzed 

structure and biomass of soil microbial communities. Together with 

dr Vaclav Kristufek we counted the number of bacteria cells stained 

with DAPI under epifluorescence microscopy

‘Green treasures of steppes and marshes’

‘Diversity, ecology and conservation problems of 
vegetation in Poland’

Damian Chmura

University of Bielsko-Biala, Faculty Of Materials And Environmental Sciences
Institute of Engineering And Environmental Protection, Division of Ecology and 
Nature Protection; ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała 
e-mail: dachmura@gmail.com

The photographs of vegetation of steppe and anthropogenic wet-

lands in Poland were presented. In selected nature reserves in re-

gions of Ponidzie and Roztocze studies on ecology of components 

of xerothermic grasslands were conducted. However, in man-made 

habitats of Silesian Upland: vicinity of leachate inflows on waste 

heaps, sedimentation tanks, subsidence reservoirs, saline reservoirs 

were inventoried in order to find new stands of rare and protect-

ed plant species.

 
‘Land of basalt and lava’

‘Polish researches in the Rio Colca Canyon and Valley 
of Volcanoes, Peru Structural position and evolution 
of the Colca Canyon, Peru’

Justyna CiesielCzuk1, Jerzy Żaba1, krzysztof GaiDzik1,  
Andrzej PAulo2

1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Science, 
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   e-mail: justyna.ciesielczuk@us.edu.pl
2  AGH University of Science and Technology in Cracow, Faculty of Geology, 

Geophysics and Environment Protection; Mickiewicza 30; 30-059 Kraków

The tectonic group started work in 2006 and continued in 2008 

and 2010. The aim of the project is to find out the tectono-

stuctural evolution of the Colca Canyon, to determine tectonic 

structures and to recognize the relations between neotectonics, 

volcanic and seismic processes, strictly connected with active sub-

duction zone. Additionally the group investigates syn- and post-

tectonic mineralization and mineralogy and chemistry of the lava 

and its thermal influence on the host rocks. Moreover geologi-

cal heritage assessment and geohazard estimation have been per-

formed for the idea of establishing the Colca Canyon and Valley 

of Volcanoes National Park.
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„Paleostomatologia – skamieliny w mikrotomografii”

„Badanie możliwości pomiarowych mikrotomografii 
rentgenowskiej w Inżynierii Biomedycznej”
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Celem projektu było zbadanie możliwości zastosowania mikrotomo-

grafii rentgenowskiej w paleobiologii. Moja praca inżynierska jest 

częścią interdyscyplinarnego projektu realizowanego w Zakładzie 

Komputerowych Systemów Biomedycznych (Wydział Informatyki 

i Nauki o Materiałach) na zasadzie współpracy z dr. Błażejem 

Błażejowskim z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie.

Wszystkie próbki (zęby rekina Hybodus) zostały zeskanowane przy 

użyciu mikrotomografii rentgenowskiej będącej nieinwazyjną me-

todą badania, pozwalającą na odwzorowanie wewnętrznej struk-

tury badanego obiektu na podstawie zarejestrowanych pod różny-

mi kątami jego dwuwymiarowych projekcji.

Rentgenowska mikrotomografia komputerowa opiera się na takich 

samych założeniach, jak klasyczna tomografia komputerowa, jed-

nak dzięki użyciu mniejszej plamki promieniowania możliwe jest 

uzyskanie większej rozdzielczości zrekonstruowanego obrazu.

Uzyskane wyniki świadczą o bardzo szerokiej możliwości zastoso-

wania mikrotomografii rentgenowskiej w Paleobiologii i w niedale-

kiej przyszłości na pewno zaowocują ciekawymi odkryciami związa-

nymi z tą dziedziną nauki.

„Poczuć oddech tropikalnej gleby”

„Respiracja gleby w lesie tropikalnym”

MAłgorzAtA gAzdA, aGnieszka sadoWska, Mateusz konczal

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 
Instytut Nauk o Środowisku; ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków 
e-mail: malgorzata.gazda@uj.edu.pl

Respiracja gleby jest bardzo ważnym procesem, mającym fundamen-

talne znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemu leśnego. Na różnych 

szerokościach geograficznych panują różne warunki klimatyczne, 

w związku z tym możemy spodziewać się różnic pomiędzy poszcze-

gólnymi biomami. Badania wykonane w czasie kursu ekologii tro-

pikalnej dla studentów UJ, odbywającego się w Wenezueli, miały 

na celu przybliżenie procesu respiracji gleby w jednym z najbogat-

szych ekosystemów na Ziemi. W ciągu tygodnia pobierano próbki, 

z wierzchniej warstwy gleby po uprzednim usunięciu nagromadzo-

nej na niej ściółki. Badania przeprowadzono w górskim, chmurnym 

lesie deszczowym, w gradiencie wysokości (1100-1400 m n.p.m.), 

w lesie znajdowało się też mrowisko Atta sp. z którego pobrano 

próbki. Ponadto równocześnie pobrano próbki z miejsc zlokalizo-

wanych poza lasem: na plantacji kakaowca oraz z pobocza ruchli-

wej szosy biegnącej do Occumare della Costa. Niestety nie wykaza-

no zależności respiracji od wysokości nad poziom morza, natomiast 

wykazano statystycznie istotne różnice pomiędzy wielkością respira-

cją lasu a plantacji. W wyniku porównania respiracji próbki pobranej 

z mrowiska oraz drugiej z lasu tropikalnego okazało się, że wartość 

respiracji mrowiska jest dwukrotnie większa. Wynik ten potwierdza 

‘Paleostomatology – fossils in microtomography’

‘Exploring measuring capabilities of the X-ray micro-
tomography in biomedical engineering’

Łukasz Dzierżak1, PhiliP J. Withers2, Marcin BinkoWski1, 
Błażej Błażejowski3

1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Computer Science and Materials Science
   Division of Biomedical Computer Systems; Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
  e-mail: lukasz@blogp4.pl
2   The School of Materials, The University of Manchester;
  Sackville Street, Manchester M1 3NJ, United Kingdom
3  Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences;
  Twarda 51/55, 00-818 Warsaw

The purpose of the project was to investigate the possibility of us-

ing X-ray microtomography in palaeobiology. My work is a part 

of an interdisciplinary engineering project in the Department of 

Biomedical Computer Systems (Faculty of Computer Science and 

Materials Science) on the basis of cooperation with Dr. Blazej 

Błażejowski from the Institute of Paleobiology of Polish Academy 

of Sciences.

All the samples (Hybodus shark teeth) were scanned using the mi-

crotomography method, a non-invasive testing method, which en-

ables to map the internal structure of the test object on the basis of 

two-dimensional projections taken from different angles.

Computed X-ray Microtomography is based on the same assump-

tions as the classical computed tomography, however, by using 

a smaller spot of the radiation it is possible to obtain greater reso-

lution of the reconstructed image.

The obtained results show a very large potential to use X-ray 

Microtomography in Paleobiology. In the near future we will cer-

tainly see new discoveries connected with that branch of science.

‘Breath of tropical soil’

‘Soil respiration in tropical forest’

MaŁgorzata gazDa, agnieszka sadoWska, Mateusz konczal

Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Biology and Earth Sciences 
Institute of Environmental Sciences; Gronostajowa 7, 30-387 Kraków 
e-mail: malgorzata.gazda@uj.edu.pl

Soil respiration is an important process and it is vital for a forest 

ecosystem. At different latitudes there are different climate con-

ditions, and because of that there are differences between bi-

omes. The project was held during a tropical ecology field course 

for Jagiellonian University students, in Venezuela. The main goal 

was to measure rate of respiration in one of the most diversified 

ecosystem on the Earth. In one week samples were taken from 

the soil surface after the litter had been removed. The research 

was conducted in a mountain cloud rain forest at the altitude 

gradient (1,100-1,400 m a.s.l.). An Atta sp. colony was also lo-

cated in the forest. The samples were also taken from places lo-

cated outside the forest: a cocoa plantation and a hard shoul-

der of the road to Occumare della Costa. Unfortunately there 

was statistically insignificant relationship between the respira-

tion rate and the altitude, the statistically significant differences 

occur between the tropical forest and the plantation. The respi-

ration rate of Atta colony sampling was twice as high as the res-

piration rate of the forest sampling – it shows the role of ants in 

biomass cycle. The studies attempt to identify factors which in-

fluence the rate of soil respiration in this exotic part of the world. 
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rolę mrówek w krążeniu biomasy. Tego typu badania znakomicie 

wpisują się w główny nurt współczesnych badań z zakresu ekologii 

pomagający zrozumieć funkcjonowania ekosystemów (jak np. las 

tropikalny) a w przyszłości być może pozwoli przewidywać kierunek 

i szybkość zmian zachodzących w skali globu.

„Masowa produkcja historii”

„Współczesne oblicze terakoty z Xi’an – tradycyjne 
metody powielania ceramiki w masowej produkcji 
przemysłu pamiątkarskiego”

Katarzyna HandzliK1, krzysztof MArek Bąk2 

1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, 
  Katedra Rzeźby; ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
2  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, 
  Katedra Grafiki; ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  e-mail: vkhan.v@autograf.pl

Historia 

Kultura materialna, którą stworzyła to odpowiedź na potrzeby 

kultury duchowej. Wyrażana poprzez sztukę. Podwalinę tożsa-

mości – narodu, kręgu kulturowego, epoki. Są rzeczy stworzone 

w przeszłości i są te, które się do niej odwołują. 

Pamiątka to zazwyczaj drobny przedmiot, który pomaga nam za-

chować wspomnienie miejsc, zdarzeń, ludzi. To emocje zachowane 

w wymiernej postaci fizycznej. Materialna forma naszych niemate-

rialnych uczuć. Wytwory małej i wielkiej klasy rzemiosła artystycz-

nego częstokroć stają się dla nas symbolem ważnego osobistego 

przeżycia. W tym wydaniu masowość mniej przeszkadza – zaspoka-

ja silną potrzebę. Potrzebę posiadania przedmiotu o wartości sen-

tymentalnej. Wiele z nich to wyroby z gliny. Ich sprawną i precyzyj-

ną możliwość kopiowania i powielania daje technika modelowania 

poprzez wyciskanie lub odlewanie mas ceramicznych w formach 

gipsowych. Zależnie od rodzaju, strony wizualnej i funkcji przed-

miotu proces ten wymaga doskonałego opracowania technologicz-

nego, umożliwiającego sprawne jego wykonywanie i uzyskiwanie 

zadowalających efektów końcowych. Tradycyjne metody powiela-

nia ceramiki są dostosowywane do potrzeb zindywidualizowanych 

przedmiotów projektowanych lub kopiowanych i wykon ywanych 

w pracowniach rzemieślniczych na całym świecie. Doprowadzony 

do perfekcji, przez lata zdobywania wiedzy i doświadczenia pro-

ces produkcyjny jest wykorzystywany na ogromną skalę w przemy-

śle pamiątkarskim. Studiując możliwości, techniki i technologie ma-

sowego powielania ceramiki nie sposób pominąć mniej znanego 

oblicza terakotowej armii cesarza Qin Shi – oblicza współczesne-

go. Niedługo po dokonaniu – w marcu 1974 – odkrycia cesarskiego 

kompleksu grobowego podjęto próby rekonstrukcji ceramiki Qin. 

Działania służące pierwotnie pracy archeologów i konserwatorów 

szybko dały iskrę do powstania w okolicach miasta pamiątkarskie-

go przemysłu ceramicznego. W licznych manufakturach odtwo-

rzono metody budowania terakotowej armii znanej z grobowca. 

Metody jak okazuje się tak doskonałe i pozwalające na wysoką wy-

dajność bez utraty jakości produktu końcowego, że nie ma potrzeby 

ich modyfikacji. W dalszym ciągu używa się charakterystycznej gli-

ny z tamtych okolic oraz stosuje tradycyjne metody wypału w pie-

cach polowych opalanych drewnem. Ciekawe jest, że terakotową 

armię śmiało można określić jednym z pierwszych produktów ma-

sowych – figury kolejnych żołnierzy wyciskano w formach, co po-

zwalało na stworzenie dużej ilości identycznych modułów (osobno 

korpusy, nogi, ręce). Z nich budowano, niczym z klocków kolejne 

posągi, co przypominało nieco dzisiejszą pracę na taśmie montażo-

wej. Indywidualizację postaci, o której często się wspomina, osiąga-

no poprzez różnicowanie rysów twarzy oraz detalu kostiumów, jak 

Understanding of the process is fundamental to the conservation 

and management of forests.

 

‘Mass production of history’

‘Contemporary aspect of terra cotta from Xi’an 
– traditional duplication methods of ceramic in mass 
production of souvenirs’

Katarzyna HandzliK1, Krzysztof MareK BąK2 

1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Art, 
  Department of Sculpture; Bielska 62, 43-400 Cieszyn
2  University of Silesia in Katowice, Faculty of Art, 
  Department of Graphics; Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  e-mail: vkhan.v@autograf.pl

Material culture – create by history – is the response to spiritu-

al culture necessity. Expressed through art – substructure of the 

identity – nation, cultural area, epoch. There are things created in 

the past and things that refer to them. A souvenir – memorabil-

ia, usually it is a small object, which helps us to keep the memo-

ries about an event, a place, people. It is an emotion in a physi-

cal form – a material form for our immaterial feeling. Products of 

low or high quality arts and craft are frequently a symbol of an 

important individual experience. The mass production of souve-

nirs does not disturb us because we have a strong desire to sat-

isfy our needs to possess. The need to possess an object of senti-

mental value. Many of memorabilia are made of clay. The method 

of press molding in a plaster form is an efficient and precise way 

to make many identical copies. Depending on a type of an object, 

a visual aspect or functionality, the process requires perfect elab-

oration of technology if we want to have a possibility of efficient 

work and reach a satisfactory effect. The traditional method of ce-

ramic making is suitable to objects of a unique individual char-

acter and design. Many years of gathering knowledge and expe-

rience, results in perfection of the technology process. Now the 

know-how is used, on big scale, in mass production of souvenirs. 

If we study possibilities, techniques and technologies of ceramics 

fabricating, we cannot disregard the less known face of the Qin 

Dynasty Terracotta Army – the contemporary face. Shortly after the 

discovery of Mausoleum of Emperor QinShihuang in March 1974, 

scientists – archaeologists and conservators made an attempt to 

reconstruct the traditional technique of ceramics fabricating. Their 

work started local ceramic souvenir industry. In numerous work-

shops the unmodified for over 2,200 years method of construct-

ing warriors’ figures is used. Characteristic clay from the Xi’an area 

is used which is then burnt in traditional open air kilns. It is inter-

esting that we can define terracotta as the first the mass product 

in the world – human and horses figures were constructed from 

a number of separately molded or modeled segments that where 

luted together before firing. Today’s mass production of terracotta 

warriors looks exactly the same as over 2,000 years ago – only cus-

tomers changed. In the old days it was the powerful emperor, to-

day it is a huge wave of Chinese and foreign tourist. But the rules 

have not changed: more, faster and mass produced. The contem-

porary face of the terracotta army is an ocean of various size war-

riors, officers and generals overrunning the whole world. They are 

emigrating to all continents in traveler’s suitcases. Like in a dream 

of Mao… about Chinese army in all the corners of the world – for-

tunately that is only an army of giants with clay legs.
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również malowanie postaci – niestety pigmenty praktycznie się nie 

zachowały. Dzisiejsza masowa produkcja terakotowych wojowni-

ków do złudzenia przypomina tę sprzed 22. stuleci. Zmienił się, co 

prawda zleceniodawca – niegdyś potężny cesarz, dziś potężna fala 

turystów – jednak zasada pozostała ta sama: dużo, szybko, maso-

wo. Współczesne oblicze terakotowej armii to morze różnej wiel-

kości żołnierzy, oficerów i generałów zalewających świat, emigrują-

cych na wszystkie kontynenty w walizkach podróżnych. Trochę jak 

ziszczony sen Mao o chińskiej armii w każdym zakątku świata – na 

szczęście to tylko armia glinianych golemów.

„Wielobarwna biel lodowców” 

„ice2sea – szacowanie wpływu zmian lodowców kon-
tynentalnych na wzrost poziomu morza”

dariusz iGnatiuK, jacek jania 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi,
Katedra Geomorfologii; ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
e-mail: dignatiuk@gmail.com

Topnienie lodowców położonych na kontynentach oraz wyspach 

jest znaczącym źródłem obecnego podnoszenia się poziomu oce-

anów oraz jednym z czynników przyśpieszających ten proces 

w ostatnich latach. Raport Międzynarodowego Panelu ds. Zmian 

Klimatu (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007) 

zaznacza, iż niedokładności w prognozowaniu przyszłego wzrostu 

poziomu morza są zdominowane przez błędy dotyczące oszaco-

wania odpływu mas lodowych oraz niepełne zrozumienie kluczo-

wych procesów, które doprowadzają do ich zaniku. Projekt ice2sea 

zebrał europejskich i pozaeuropejskich partnerów, w celu zredu-

kowania tych niedokładności. Badanie reakcji lodowców na ocie-

plenie klimatu i interakcji mas lodowych z atmosferą ma nie tylko 

znaczenie poznawcze, ale stanowi ważny element wnioskowania 

o rozwoju trendu zmian klimatu. Celem programu jest poprawie-

nie satelitarnego systemu określania masy lodu kontynentalnego 

oraz dostarczenie bazy danych niezbędnej do testowania stworzo-

nych modeli odpowiedzi lodowców na zmiany klimatu. Program 

ice2sea wpisuje się w nurt toczącej się międzynarodowej dysku-

sji na temat złagodzenia zmian klimatu oraz europejskiej deba-

ty o ochronie obszarów nadbrzeżnych. Program zostawi po sobie 

spadek w postaci ulepszonego zrozumienia kluczowych procesów 

zachodzących w obszarze kriosfery i wpływających na funkcjono-

wanie systemu środowiskowego na Ziemi. Powstałe modele odpo-

wiedzi lodowców na zmiany klimatyczne oraz wykształcona młoda 

generacja naukowców będą znaczącym wkładem służącym przy-

szłości społeczeństwa.

„Zielona ofensywa”

„Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla za-
chowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej 
terenów pogórniczych”

MonikA jędrzejczyk-korycińskA1, BarBara Godzik2 
1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
   Zakład Botaniki Systematycznej; ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
  e-mail: mjedrzej@us.edu.pl
2  Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Zakład Ekologii; 
  ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Zadanie: Badania różnorodności gatunkowej roślin kwiato-

wych i paprotników na obszarze ORR; Wykonawcy: prof. dr 

hab. Barbara Godzik, Instytut Botaniki PAN, Kraków; dr Monika 

Jędrzejczyk-Korycińska i dr Teresa Nowak, Uniwersytet Śląski, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice. Bogate złoża 

 

‘Multicolor white of glaciers’

‘ice2sea − estimating the future contribution of con-
tinental ice to sea-level rise’

Dariusz ignatiuk, Jacek Jania

University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences,
Department of Geomorphology; Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
e-mail: dignatiuk@gmail.com

Melting of continental ice (glaciers, ice caps and ice sheets) is a sub-

stantial source of current sea-level rise, and the one that is accel-

erating more rapidly than it was predicted even a few years ago. 

Indeed, the most recent report from Intergovernmental Panel on 

Climate Change highlighted that the uncertainty in projections of 

future sea-level rise is dominated by uncertainty concerning con-

tinental ice, and that understanding of the key processes that will 

lead to the loss of continental ice must be improved before relia-

ble projections of sea-level rise can be produced. The ice2sea pro-

gramme will draw together European and international partners, to 

reduce these uncertainties. We will improve satellite determinations 

of continental ice mass, and provide much-needed datasets for test-

ing glacier-response models. Using newly developed ice-sheet/gla-

cier models, we will generate detailed projections of the contribu-

tion of continental ice to sea-level rise over the next 200 years, and 

identify thresholds that commit the planet to long-term sea-level 

rise. The ice2sea programme will directly inform the ongoing inter-

national debate on climate-change mitigation, and European de-

bates surrounding coastal adaptation and sea-defence planning. It 

will leave a legacy of improved understanding of key cryospheric 

processes affecting development of the Earth System and the pre-

dictive tools for glacier-response modelling, and it will train a new 

generation of young European researchers who can use those tools 

for the future benefit of the society.

 
‘Green offensive’

‘Vegetation of calamine soils and its importance for 
biodiversity and landscape conservation in post-min-
ing areas’

Monika JędrzeJczyk-korycińska1, BarBara Godzik2 
1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Biology and Environmental 

Protection, Division of Plant Systematics; Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
  e-mail: mjedrzej@us.edu.pl
2  Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, 
  Department of Ecology; Lubicz 46, 31-512 Cracow

Research subject: Studies on species diversity of flowering plants 

and pteridophytes in the OOR; Performers: prof. dr hab. Barbara 

Godzik, Institute of Botany PAS, Kraków; dr Monika Jędrzejczyk-

Korycińska & dr Teresa Nowak, University of Silesia, Faculty of 

Biology and Environmental Protection, Katowice. Rich deposits of 
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rud cynkowo-ołowiowych (galmanu i galeny) odkryto w okolicach 

Olkusza (Wyżyna Śląsko-Krakowska) w średniowieczu i eksploato-

wano do końca ubiegłego stulecia. Kilkusetletnia działalność wy-

dobywcza pozostawiła po sobie zniszczony krajobraz – rozległy 

obszar Olkuskiego Regionu Rudnego (ORR) pokrywają dziś wyro-

biska i zwałowiska odpadów pogórniczych. Ich gleba jest uboga 

w substancje pokarmowe i zawiera znaczne ilości metali ciężkich 

(głównie Zn i Pb). Stanowi ona nie tylko nieprzyjazne siedlisko dla 

organizmów żywych, ale również zagraża otoczeniu jako źródło 

substancji toksycznych. Na terenach pogórniczych ORR od lat pro-

wadzone są zabiegi rekultywacyjne. Niestety, najczęściej polegają 

one na zalesianiu. W ich efekcie powstają ubogie zbiorowiska le-

śne, nierzadko zdominowane przez jeden gatunek drzewa, których 

trwałość jest wątpliwa, a znaczenie dla stabilizacji warunków geo-

chemicznych podłoża – prawdopodobnie niewielkie. W sąsiedztwie 

tych sztucznie formowanych zbiorowisk rozwija się samorzutnie in-

nego rodzaju pokrywa roślinna. Składają się na nią głównie mura-

wy i łąki. Są one miejscem występowania gatunków roślin, u któ-

rych na drodze ewolucji wykształciły się mechanizmy umożliwiające 

przetrwanie w skrajnie trudnym siedlisku, przy wysokiej zawarto-

ści metali ciężkich w podłożu. Mimo, że gatunki te posiadają cechy 

predysponujące je do zasiedlania terenów pogórniczych, jak dotąd, 

nie były wykorzystywane w rekultywacji. Celem projektu jest zdo-

bycie pełnej wiedzy na temat roślinności terenu ORR, w szczegól-

ności poznanie: 1) składu gatunkowego, różnorodności biotycznej 

i rozmieszczenia poszczególnych gatunków roślin, 2) czynników, 

które decydują o występowaniu gatunków roślin, a także o two-

rzeniu się i trwałości zbiorowisk oraz 3) określenie wpływu różne-

go rodzaju pokrywy roślinnej na warunki fizykochemiczne podło-

ża i aktywność biologiczną gleby. Wyniki badań posłużą określeniu 

wartości poszczególnych typów pokrywy roślinnej dla rehabilita-

cji zdegradowanych terenów pogórniczych ORR, czyli dla odtwo-

rzenia i zachowania ich różnorodności biotycznej i krajobrazowej. 

Wyniki zostaną przedstawione nie tylko na forum naukowym, ale 

także rozpowszechnione wśród osób najbardziej zainteresowanych 

– mieszkańców regionu olkuskiego, zarządu kopalni, jednostek ad-

ministracyjnych. Przyczynią się one do opracowania planu gospo-

darowania zasobami przyrodniczo-krajobrazowymi terenów zde-

wastowanych przez przemysł górniczy.

„Roślinne oseski »in vitro«”

„Czasowo-przestrzenne rozmieszczenie epitopów 
pektyn, białek arabinogalaktanowych oraz białek 
transportujących tłuszcze w trakcie somatycznej 
embriogenezy Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.”

ewA kAMińskA1, mateusz GoGolewsKi1, izaBela Potocka1, 
tiMothy c. BaldWin2, eWa u. kurczyńska1

1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
  Zakład Biologii Komórki; ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice,
  e-mail: gogolew@gmail.com
2  School of Applied Sciences, University of Wolverhampton; 
  Wulfruna Street, Wolverhampton WV1 1SB, United Kingdom

Struktura i skład pierwotnej ściany komórkowej roślin wyższych ule-

gają zmianom w trakcie rozwoju rośliny, a zachodzące zmiany mają 

wpływ na strukturę i funkcjonowanie dojrzałych komórek organi-

zmu. Jednym z najbardziej intrygujących etapów morfogenezy roślin 

jest embriogeneza. Obserwacje tego procesu sprawiają niestety wie-

le trudności metodycznych. Dlatego też coraz częściej do badań nad 

rolą ściany komórkowej w embriogenezie wykorzystuje się zarodki 

uzyskane w procesie embriogenezy somatycznej (SE).

Składnikami ściany komórkowej uważanymi za potencjalne markery 

zinc and lead ores (calamine and galena) were discovered in the en-

virons of Olkusz (Silesian-Kraków Upland) in the Middle Ages and 

exploited until the end of the 20th century. Several hundred years 

of mining activity has resulted in the destruction of the landscape. 

The vast area of the Olkusz Ore-bearing Region (OOR) is now cov-

ered with excavations and mine spoils. There the soil is nutrient-

poor and contains considerable amounts of heavy metals (mostly 

Zn and Pb). It is not only an inhospitable habitat for living organ-

isms but also poses a threat to its surroundings as a source of toxic 

substances. Rehabilitation of the post-mining areas of the OOR has 

been carried out for many years. Unfortunately, it consists mainly 

of planting forests. Forest communities that develop as the result 

of this activity are poor and often dominated by one tree species; it 

is doubtful whether they will persist and contribute to stabilisation 

of the geochemical conditions in the substratum. In the vicinity of 

these planted forest communities, one can observe the spontane-

ous development of another type of vegetation composed main-

ly of grassland and meadow communities. These are localities of 

plant species that have evolved mechanisms enabling them to sur-

vive in an extremely hostile habitat characterised by high concen-

trations of heavy metals in soil. Though these species exhibit quali-

ties allowing them to colonise post-mining areas, so far they have 

not been used in recultivation schemes. The aim of the project is to 

gain comprehensive knowledge of the vegetation of the OOR, and 

in particular to determine: (1) the species composition, biotic diver-

sity and distribution of individual plant species; (2) factors govern-

ing the occurrence of the plant species, as well as the development 

and stability of the plant communities; and (3) the effect of various 

types of vegetation on the physical and chemical properties of the 

substratum and the biological activity of the soil. The results of the 

studies will be used to determine the importance of particular veg-

etation types for rehabilitation of the degraded OOR post-mining 

areas, i.e. for restoration and maintenance of their biotic and land-

scape diversity. The results will be presented at the scientific forum 

and also disseminated among all the groups of interested parties: 

inhabitants of the Olkusz region, the mine management, and gov-

ernment units of the region. Completion of the project will help 

planners to devise nature and landscape management plans for ar-

eas degraded by mining activity.

‘Baby mouse-ear cress within the glass’

‘Spatio-temporal distribution of pectin, arabinoga-
lactan protein and lipid transfer protein epitopes 
during somatic embryogenesis of Arabidopsis thaliana 
(L.) Heynh.’

Ewa KamińsKa1, matEusz GoGolEwsKi1, Izabela Potocka1, 
tImothy c. baldwIn2, Ewa U. KUrczyńsKa1

1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Biology and Environmental 
Protection, Division of Cell Biology; Jagiellońska 28, 40-032 Katowice,

  e-mail: gogolew@gmail.com
2  School of Applied Sciences, University of Wolverhampton; 
  Wulfruna Street, Wolverhampton WV1 1SB, United Kingdom

Among the constituents of the extracellular matrix, lipid transfer 

protein (LTP), arabinogalactan protein (AGP) and pectic epitopes are 

all postulated as markers for acquisition of embryonic competence, 

transition into embryogenic state and somatic embryo development. 

Studies of the modification of the cell wall during somatic embry-

ogenesis have been performed on a variety of species e.g. Daucus 

carota, Cichorium intybus x C. endivia, Picea abies and Zea mays, 

but not on Arabidopsis thaliana.

Thus, the objective of the current study was to investigate the 
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spatio-temporal changes in the composition of the wall of somatic 

embryos produced via both direct and indirect somatic embryogen-

esis of Arabidopsis thaliana. These analyses were focused on the in-

duction phase as well as later stages of somatic embryo develop-

ment. The epitopes of interest (AGP, pectin and LTP) were localized 

by immunocytochemistry at the light microscope level. 

For this study immature zygotic embryos (IZE) of Arabidopsis thal-

iana in a late stage of development on different days of the cul-

ture were taken for analysis of direct somatic embryogenesis (DSE). 

Indirect somatic embryogenesis (ISE) was analyzed using samples 

taken from callus of mature somatic embryos. 

The results obtained provide evidence that in both DSE and ISE 

systems of Arabidopsis thaliana early events associated with the 

acquisition and embryogenic transition of cells competent for so-

matic embryogenesis include: a) deposition of lipid-like substanc-

es within the cell wall of explant tissue, b) appearance of AGP and 

pectin epitopes in explant cell walls, and c) that changes in the 

composition of the cell walls correlate with developmental stages 

and were associated with the histogenesis and organogenesis of 

somatic embryos.

 

‘Playing Hot-Warm-Cold – eternal glacier and global warming’

‘Border conditions and spatio-temporal changes 
in permafrost occurrence of mountainous perigla-
cial environment of the selected areas in Tatra mts, 
Abisko area, Northern Sweden and Hornsund area, 
Spitsbergen’

Marta KondracKa, Wojciech Dobiński

University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Science, 
Department of Geomorphology; Będzinska 60, 41-200 Sosnowiec
e-mail: martakondracka@o2.pl

The observed increase in mean annual air temperature and the 

increase in the average annual total precipitation suggest chang-

es in thermal active layer and consequently affect the variations 

in permafrost (IPCC 2007). Huge quantities of fresh water and 

gases such as carbon dioxide and methane are trapped in the 

long permafrost. Disappearance of permafrost observed among 

others in Spitsbergen is crucial for the future forecasts of en-

vironmental change. Researches made in Poland, Sweden and 

Spitsbergen allow to define the effect of latitude and climate on 

the permafrost structure. Understanding the mechanisms which 

caused almost complete disappearance of permafrost in the 

mountains, and observation of permafrost time-spatial variation 

in Lapland and Spitsbergen, are necessary to understand the 

processes occurring in the long permafrost consequently caus-

ing its disappearance. The project uses the latest geophysical 

methods (GPR, seismic and geoelectrical methods). This meth-

ods allow to conduct non-invasive researches in areas of strict 

conservation. Results determine the conditions and variability of 

nabywania przez komórki kompetencji do embriogenezy, tranzycji 

komórek ze stanu somatycznego w embriogenny oraz rozwoju i róż-

nicowania somatycznych zarodków są białka transportujące tłuszcze 

(LTP), białka arabinogalaktanowe (AGP) oraz pektyny.

Modyfikacje ściany komórkowej zachodzące w trakcie procesu so-

matycznej embriogenezy były przedmiotem badań u wielu gatun-

ków, np. Daucus carota, Cichorium intybus × C. endivia, Picea abies 

i Zea mays, nigdy jednak u Arabidopsis thaliana.

Celem przeprowadzonych badań była analiza czasowych i prze-

strzennych zmian w składzie ścian komórkowych komórek eks-

plantatów oraz zarodków somatycznych Arabidopsis thaliana po-

wstających na drodze bezpośredniej lub pośredniej somatycznej 

embriogenezy. Wybrane składniki ściany komórkowej (pektyny, 

AGP oraz LTP) wykrywano za pomocą technik immunocytochemicz-

nych na poziomie mikroskopu świetlnego.

Materiał do analizy bezpośredniej somatycznej embriogenezy (DSE) 

stanowiły eksplantaty pierwotne (niedojrzałe zarodki zygotyczne, 

IZE) wzrastające w warunkach in vitro indukujących proces DSE 

i pobierane do analizy codziennie od 1 do 21 dnia kultury. W bada-

niach pośredniej somatycznej embriogenezy (ISE) analizowano ka-

lus wytwarzany przez eksplantaty pierwotne.

Uzyskane wyniki wskazują, że w procesie somatycznej embrioge-

nezy Arabidopsis thaliana, zachodzącym zarówno na drodze bez-

pośredniej, jak i pośredniej, nabywaniu przez komórki kompetencji 

do embriogenezy oraz ich tranzycji ze stanu somatycznego w em-

briogenny towarzyszą zmiany w ścianach komórkowych polegają-

ce na odkładaniu substancji o charakterze tłuszczowym i pojawia-

niu się określonych epitopów białek arabinogalaktanowych oraz 

pektyn. Stwierdzono ponadto, że obserwowane zmiany w skła-

dzie ścian można wiązać z histogenezą i organogenezą zarodków 

somatycznych.

„Gra w »ciepło-zimno« – wieczny lodowiec i globalne ocieplenie”

„Warunki graniczne i czasowo-przestrzenna zmien-
ność występowania permafrostu w górskim środo-
wisku peryglacjalnym wybranych obszarów Tatr, 
Laponii i Spitsbergenu na podstawie badań geofi-
zycznych i klimatycznych”

marta KondraCKa, Wojciech doBiński 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, 
Katedra Geomorfologii; ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec
e-mail: martakondracka@o2.pl

Obserwowany wzrost średniej rocznej temperatury powietrza oraz 

wzrost średniej sumy rocznej opadu sugeruje zmiany w termice war-

stwy czynnej i w konsekwencji wpływa na wahania poziomu wie-

loletniej zmarzliny (IPCC 2007). Ogromne ilości słodkiej wody oraz 

gazy, takie jak dwutlenek węgla oraz metan uwięzione w wielolet-

niej zmarzlinie, powodują iż problem zaniku permaforstu na wyso-

kich szerokościach geograficznych jest kluczowy dla przyszłych pro-

gnoz zmian środowiskowych. Badania wykonane w Polsce, Szwecji 

oraz na Spitsbergenie pozwolą na określenie wpływu szerokości geo-

graficznej i klimatu na strukturę permafrostu. Zrozumienie mecha-

nizmów, które spowodowały prawie całkowity zanik permafrostu 

w Tatrach oraz obserwacja zmienności czasoprzestrzennej perma-

frostu w Laponii i na Spitsbergenie, jest niezbędne dla zrozumienia 

procesów zachodzących w wieloletniej zmarzlinie powodujących 

w konsekwencji jej zanik. Projekt wykorzystuje najnowsze metody 

geofizyczne (sejsmika, metoda elektro-oporowa, georadar) pozwa-

lające na bezinwazyjne badania w obszarach objętych ścisłą ochro-

ną przyrody. Uzyskane rezultaty pozwolą na określenie warunków 
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permafrost and degrad ation rate of the active layer in a chang-

ing climate.

‘Hard-working bacteria in a sewage treatment plant’

‘The role of extracellular polymeric substances in for-
mation and activity mechanisms of granular sludge 
under aerobic conditions’

Beata KończaK, Marcin KończaK, Korneliusz MiKsch

Silesian University of Technology, Faculty of Power and Environmental Engineering, 
Department of Environmental Biotechnology; Akademicka 2, 44-100 Gliwice
e-mail: beata.konczak@polsl.pl

Extracellular polymeric substances (EPS) are compounds synthe-

sised, secreted and accumulated onto the cell’s outer surface. Their 

composition is variable and depends on the kind of microorgan-

isms; these are mostly composed of polysaccharides, proteins and 

DNA. They exist in various forms of bioaggregates, such as acti-

vated sludge, biofilm, aerobic and anaerobic granular sludge. The 

aim of this research was to determine the role of extracellular pol-

ymeric substances in formation, stabilization and activity of gran-

ular sludge. The results of the research show that microorgan-

isms produce and accumulate EPS until big and dense granules are 

formed. Densely packed and cross-linked polysaccharides stabilize 

three-dimensional structure of the granules and protect microor-

ganisms against unfavourable effects of physical forces and tox-

ic substances found in wastewater. Microorganisms transform and 

store excessive organic substances, mainly as proteins, which con-

stitute a reserve of carbon and energy for microorganisms of aero-

bic granular sludge. Populations of microorganisms living in deep-

er layers of granules, where penetration of substrate and oxygen 

is more difficult, consume stored extracellular polymeric substanc-

es (mainly proteins), which enable them to survive and keep their 

activity. Within this study it is also planned to conduct further re-

search on EPS distribution in a sludge granule, with fluorescent 

staining and visualization with the use of confocal laser scanning 

microscopy (CLSM).

‘In the land of snowdrops’

‘Natural values of »Muncol« reserve in Beskid 
Zywiecki’

GrzeGorz KuBicKi, zbigniew wilczeK

University of Silesia in Katowice, Faculty of Biology and Environmental Protection, 
Department of Geobotany and Nature Protection; 
Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
e-mail: grzegorzkubicki@o2.pl

‘Muncol’ Reserve came into being by the decree of Minister on 

23rd of December 1998 (Dz. U. Nr 166, poz. 1227). The floristic 

reserve takes 45.2 ha of a forest area 925-1,120 meters above 

sea level in the western part of Beskid Zywiecki. The main aim of 

the reserve is to protect a large stand of snowdrops Galanthus 

nivalis in a fertile mountain beech wood Dentario glandulosae-

-Fagetum.

On the 10th anniversary of the reserve a research to find and describe 

its main natural values was started. The scientific research focuses 

on a phytosociological analysis of flora. The research carried out be-

tween 2008−2010 showed 15 species of protected plants and the 

largest stand of Galanthus nivalis in Poland. 85 individual plants of 

this species grow in 1 square meter. Furthermore existence of rare 

in Europe: subassembly fertile mountain beech wood Dentario glan-

dulosae-Fagetum with Corydalis cava and mountain sycamore wood 

i zmienności występowania permafrostu oraz szybkość degradacji 

warstwy aktywnej w warunkach zmieniającego się klimatu.

„Pracowite bakterie w oczyszczalni ścieków”

„Rola polimerów zewnątrzkomórkowych w mechani-
zmach formowania i aktywności granulowanego osadu 
czynnego w warunkach tlenowych”

BeAtA kończAk, MArcin kończAk, korneliusz Miksch 

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
Katedra Biotechnologii Środowiskowej; ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
e-mail: beata.konczak@polsl.pl

Polimery zewnątrzkomórkowe (EPS) to substancje syntetyzowane, 

wydzielane i akumulowane na zewnątrz komórki. Ich kompozycja 

jest zmienna i zależy od rodzaju mikroorganizmów; najogólniej po-

dzielić je można na: polisacharydy, białka, DNA i produkty lizy ko-

mórek bakteryjnych. Występują one w różnych formach bioagrega-

tów, takich jak kłaczki osadu czynnego, biofilmy, granule tlenowe 

i beztlenowe. Celem projektu było określenie roli polimerów ze-

wnątrzkomórkowych w formowaniu, stabilizacji i aktywności gra-

nulowanego osadu czynnego. Wyniki badań wskazują, iż mikroor-

ganizmy produkują i akumulują EPS, aż do momentu uformowania 

dużych i gęstych granul. Gęsto upakowane i usieciowane polisa-

charydy stabilizują trójwymiarową strukturę granul i chronią mikro-

organizmy granulowanego osadu czynnego przed niekorzystnymi 

oddziaływaniami sił fizycznych, a także substancjami toksyczny-

mi znajdującymi się w ściekach. Mikroorganizmy przekształcają 

i magazynują nadmiar substancji organicznych głównie w posta-

ci białek, które stanowią źródło węgla i energii zapasowej dla mi-

kroorganizmów granulowanego osadu czynnego. Populacje mi-

kroorganizmów egzystujące w głębszych warstwach granuli, gdzie 

utrudniona jest penetracja substratu i tlenu, zużywają nagroma-

dzone polimery zewnątrzkomórkowe (głównie białka), co pozwala 

im przeżyć i zachować aktywność. W ramach projektu planuje się 

także wykonać badanie dystrybucji EPS w granuli osadu z zastoso-

waniem barwienia fluorescencyjnego i wizualizacji za pomocą mi-

kroskopu konfokalnego (CLSM). 

„W krainie przebiśniegów”

„Walory przyrodnicze rezerwatu »Muńcoł« 
w Beskidzie Żywieckim”

GrzeGorz KubiCKi, zBiGnieW Wilczek 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody; ul. Jagiellońska 27, 40-032 Katowice
e-mail: grzegorzkubicki@o2.pl 

Rezerwat „Muńcoł” powstał na mocy Rozporządzenia Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 

grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1227). Jest to rezerwat flory-

styczny o powierzchni 45,2 ha, obejmujący wschodnie stoki masy-

wu Muńcoła (925−1120 m n.p.m.), znajdujące się w zachodniej 

części Beskidu Żywieckiego, w gminie Ujsoły. Celem ochrony jest 

zachowanie licznego stanowiska śnieżyczki przebiśnieg Galanthus 

nivalis, występującego w płacie żyznej buczyny karpackiej Dentario 

glandulosae-Fagetum.

W 10. rocznicę utworzenia rezerwatu podjęto badania mające na 

celu opisanie najbardziej cennych walorów przyrodniczych rezerwa-

tu, skupiając się głównie na analizie florystycznej i charakterystyce 

najcenniejszych zbiorowisk roślinnych. Badania prowadzone w la-

tach 2008−2010 wykazały obecność 15 gatunków roślin objętych 

ochroną, w tym prawdopodobnie najliczniejsze w Polsce stanowisko 
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Galanthus nivalis, gdzie na 1m2 znajduje się 85 osobników tego ga-

tunku. Stwierdzono także obecność rzadkich w skali Europy zbio-

rowisk roślinnych takich jak górska jaworzyna ziołoroślowa Aceri-

Fagetum czy podzespół żyznej buczyny karpackiej z kokoryczą pustą 

Dentario glandulosae-Fagetum corydaletosum. Obecnie tworzona 

jest ścieżka dydaktyczna przebiegająca w obrębie rezerwatu popula-

ryzującą wiedzę dotyczącą walorów florystycznych i faunistycznych.

„Energia odnawialna dla słonecznej Afryki”

„Poszukiwania geotermiczne i geologiczne w Nigerii”

ewa KurowsKa

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, 
Katedra Geologii Podstawowej; ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec
e-mail: ewa.kurowska@us.edu.pl

W styczniu 2009 r., jako efekt dotychczasowej, wieloletniej, nie-

formalnej współpracy, zostało podpisane porozumienie o współ-

pracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Śląskim 

a Uniwersytetem im. Ahmadu Bello w Zarii (Nigeria). 

Wspólna działalność naukowo-badawcza została zainicjowana 

przez Prof. Stanisława Ostaficzuka, dawnego szefa Katedry Geologii 

Podstawowej UŚ oraz Prof. Krzysztofa Schoeneicha z Katedry Geologii 

ABU. Początkowo współpraca była skoncentrowana na zagadnie-

niach geo-środowiskowych, głównie na rozpoznawaniu występowa-

nia energii geotermalnej w Nigerii oraz innych form odnawialnych 

źródeł energii jako alternatywy dla energii uzyskiwanej w procesie 

spalania drewna, który przyczynia się do niszczenia nigeryjskiej sa-

wanny. Z czasem rozszerzono zakres działań o zagadnienia związane 

z wykorzystaniem teledetekcji i GIS w kartowaniu geologicznym i po-

szukiwaniach zasobów naturalnych.

W marcu 2007 r. dr Ewa Kurowska (KGP UŚ) wyjechała na staż 

naukowy na ABU, gdzie jako starszy wykładowca w Katedrze 

Geologii działała również jako koordynator współpracy pomiędzy 

Uniwersytetami, realizując jednocześnie swe zainteresowania na-

ukowe z zakresu poszukiwania i wykorzystania energii geotermal-

nej, kartowania geologicznego i wykorzystania teledetekcj i GIS 

w pracach geologicznych, zaangażowana była również w proces 

wymiany kadry i wiedzy naukowej między Uniwersytetami oraz 

w prace badawcze w terenie. 

Główne cele Porozumienia o Współpracy Naukowo-Dydaktycznej 

pomiędzy UŚ i ABU obejmują:

a) Wspólne prace badawcze, w tym praca w terenie,

b) Wymiana kadry oraz studentów,

c) Wspólne publikacje i wymiana pomocy naukowych,

d) Organizacja wspólnych konferencji i warsztatów.

„Trwałe odkształcenia – odkrywana tajemnica życia roślin”

„Związek między planem budowy roślin a sieciami 
regulacyjnymi genów: rola cytoszkieletu”

MichAł ludyniA1, dorotA BorowskA-wykręt1, ewa teper2, 
dorota KwiatKowsKa1 

1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
   Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin; ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
  e-mail: dorota.kwiatkowska@us.edu.pl
2  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, 
   Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii; ul. Będzińska 60, 40-007 Sosnowiec 

Celem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy siecią regulacyj-

ną genów a morfogenezą roślin. W szczególności poddany analizie 

ilościowej i jakościowej będzie wpływ mikrotubul i struktury ściany 

Aceri-Fagetum was discovered. Currently an educational path is being 

created to popularize knowledge of natural values of the reserve.

‘Renewable energy for sunny Africa’

‘Geothermal and geological exploration in Nigeria’

Ewa KurowsKa

University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Science, 
Department of Geology; Będzinska 60, 41-200 Sosnowiec
e-mail: ewa.kurowska@us.edu.pl

In January 2009, as a result of many years lasting informal cooper-

ation, a Memorandum of Understanding on academic cooperation 

between University of Silesia, Poland and Ahmadu Bello University, 

Zaria, Nigeria, was signed by the Rector of University of Silesia and 

the Vice Chancellor of Ahmadu Bello University. 

The ‘linkage’ was initiated by Professor Stanislaw Ostaficzuk, 

former Head of Department of Geology, University of Silesia, and 

Professor Krzysztof Schoeneich, Department of Geology, Ahmadu 

Bello University, Zaria. At the initial stage, the linkage was orient-

ed towards environmental issues with focus on saving Nigerian sa-

vanna by providing geothermal energy and other forms of renew-

able energy as an alternative to firewood. The main subject of the 

linkage has been extended to other issues: use of remote sensing 

techniques for geological mapping and environmental resources 

exploration, GIS and digital geological mapping, transfer of skills 

required for geological exploration and environmental protection 

within Nigerian savanna.

In March 2007 Dr. Ewa Kurowska (UŚ) arrived in Zaria. Working as 

the Senior Lecturer in Department of Geology, at the same time she 

was acting as the Principal Investigator and Coordinator of the link-

age between Ahmadu Bello University and University of Silesia. As 

a geologist interested in geothermal energy exploration and utilisa-

tion, geological mapping and exploration with a use of GIS and re-

mote sensing techniques, she was involved in transfer and dissemi-

nation of skills and techniques as well as in research.

Issues listed in the Agreement of Co-operation are: 

a) Joint research including field work, 

b) Exchange of academic staff and students, 

c) Publications and exchange of teaching aids 

d) Organization of joint conferences and workshops.

‘Permanent deformation – secrets of life of plants discovered’

‘Unraveling the link between plant architecture and the 
gene regulatory network: the role of the cytoskeleton’

Michał Ludynia1, dorota Borowska-wykręt1, Ewa tEpEr2, 
dorota kwiatkowska1

1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Biology and Environmental Protection, 
   Division of Biophysics and Morphogenesis of Plants University;  

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
  e-mail: dorota.kwiatkowska@us.edu.pl
2  University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Science, 
   Laboratory of Scanning Electron Microscopy; Będzinska 60, 41-200 Sosnowiec

The goal of this research is to explore the link between morphogen-

esis and the regulatory gene network in plants. In this proposal, we 

emphasize studying the structural impact of microtubule and the 
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komórkowej (w tym jej właściwości mechaniczne oraz ułożenie mi-

krofibryl celulozowych) na procesy związane z morfogenezą pędu. 

Przedmiotem badań będzie merystem apikalny pędu Arabidopsis 

thaliana, dla której wyselekcjonowano szereg mutantów rozwojo-

wych i linii transgenicznych oraz opracowano techniki obrazowania 

in vivo, a także pomidora, rośliny często wykorzystywanej do badań 

rozwojowych. Powszechnie uważa się, że mikrotubule kortykalne 

(MTk) wpływają na kierunek odkładania nowotworzonych mikro-

fibryl celulozowych, za których pośrednictwem MTk regulują ani-

zotropię wzrostu w różnych organach. Przypuszcza się, że z kolei 

wzrost (jako nieodwracalne odkształcenie ściany komórkowej) na 

zasadzie sprzężenia zwrotnego oddziałuje na MTk, co może prowa-

dzić do określonych zmian układu MTk na poziomie komórek, orga-

nów. Zidentyfikowano szereg białek, między innymi TON1, MOR1, 

SPR2, KSS, MAP65, regulujących dynamikę i funkcjonowanie MTk, 

jednakże ich udział w określaniu kierunków wzrostu w kluczowym 

dla morfogenezy organie, jakim jest merystem apikalny pędu, po-

zostaje niejasny. Ponadto, do tej pory nie badano szczegółowo 

zależności pomiędzy ułożeniem MTk i mikrofibryl celulozowych 

w merystemie. Rozwój merystemu jest regulowany genetycznie, 

przypuszczalnie istnieje więc również zależność pomiędzy anizo-

tropią wzrostu a wzorami ekspresji genów w merystemie apikal-

nym, nieuwzględniona jeszcze w dotychczasowych badaniach. Cele 

Szczegółowe: Cel 1. W roślinach z indukowanymi chemicznie zabu-

rzeniami MTk oraz mutantach (ton1, mor1, spr2) wzrost komórek 

z uwzględnieniem anizotropii będzie badany ilościowo z wykorzy-

staniem metody opartej na analizie serii replik jak również na obra-

zach in vivo z mikroskopu konfokalnego wraz z protokołem do au-

tomatycznego obliczania szybkości wzrostu i krzywizny powierzchni 

merystemu. Cel 2. Wyniki uzyskane z analizy wzrostu będą porów-

nywane z badaniami ułożenia MTk znakowanych GFP oraz przeciw-

ciałami. Wzór ekspresji kluczowych dla rozwoju merystemu genów 

(STM, CLV3, WUS, CUC, LFY, ANT) będzie analizowany w kontek-

ście potencjalnego wpływu anizotropii wzrostu na te geny. Cel 3. 

Badana będzie zależność pomiędzy ułożeniem MTk a strukturą ścia-

ny komórkowej z uwzględnieniem potencjalnych sprzężeń zwrot-

nych oraz udziałem czynników biofizycznych. W tym celu ułoże-

nie mikrofibryl celulozowych w ścianie komórek powierzchniowych 

merystemu będzie analizowane z wykorzystaniem mikroskopii sił 

atomowych wraz z wyznaczeniem modułów elastyczności różnych 

obszarów w merystemie pomidora oraz Arabidopsis (typ dziki i mu-

tanty z zaburzonym układem MTk).

„Astana – historia pisana od nowa”

„Oblicza przeobrażeń Kazachstanu: rozwój innowa-
cyjnej przedsiębiorczości”

aliCJa lizureJ, andrzej strzałecki

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii, 
Instytut Podstaw Psychologii; ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
e-mail: alicja.lizurej@swps.edu.pl

Oblicza przeobrażeń Kazachstanu: rozwój innowacyjnej przedsię-

biorczości, wykonawca projektu: Alicja Lizurej (SWPS) przy pomocy 

ze strony konsulatu RP w Kazachstanie. Tytuł projektu badawczego 

wskazuje na główny cel: analiza procesów zmian gospodarczych 

i ich wpływu na codzienne życie mieszkańców nowej (od 1998) 

stolicy Kazachstanu − Astany. Wizyta studyjna pozwoliła na prze-

prowadzenie wywiadów i raportów dotyczących skutków społecz-

nych i możliwości ekspresowego rozwoju innowacyjnej przedsię-

biorczości w stolicy. Pobyt w Astanie (07−08.2009, w tym czasie 

zostały zrobione wszystkie zdjęcia) przyczynił się do nawiązania 

współpracy z Euroazjatyckim Uniwersytetem w Astanie. Rozwój 

cell wall on morphogenesis in Arabidopsis where many genetic and 

live imaging tools have been developed and in a tomato where 

it is possible to combine micromanipulation with a local quanti-

tative analysis. Background: Cortical Microtubules (CMTs) have 

been shown to guide the deposition of the cellulose microfibrils 

and hence to contribute to growth anisotropy in various organs. 

We have demonstrated recently that growth itself exerts a feed-

back on the behavior of the CMTs therefore contributing to specific 

morphogenetic events in the shoot apical meristem (SAM). Several 

proteins, like TON1, MOR1, SPR2, KSS, MAP65 have been shown 

to control CMTs orientation and/or stability, however their role in 

growth anisotropy at the shoot apex has not been characterized. 

Furthermore, the link between the orientation of the CMTs and that 

of the microfibrils has not been examined in the SAM. Conversely, 

the putative feedback of growth anisotropy on the pattern of mer-

istematic genes and regulators is largely undocumented. Specific 

Aims: Aim1: We will analyze the growth pattern of mutants with ei-

ther disorganized (ton1, mor1) or misoriented (spr2) microtubules. 

To quantify growth anisotropy and geometry, we will use a sequen-

tial replica as well as live imaging of the meristem, coupled with 

the development of automated geometry and growth analysis pro-

tocols. Aim2: We will correlate the growth measurements made in 

aim1 with the orientation of the CMTs, using MAP4-GFP imaging 

and immunolocalization. We will also analyze the expression pat-

tern of major meristematic genes (STM, CLV3, WUS, CUC, LFY, ANT) 

in these lines, in order to investigate the impact of growth anisot-

ropy down to the meristematic master switches. Aim3: We will an-

alyze, at present unclear, feedback relationships between CMTs and 

cell wall structure and mechanics, crucial for understanding CMTs 

control of morphogenesis at the SAM. For that purpose, we will 

characterize the orientation of the cellulose microfibrils in the SAM 

in the wild type and in mutants affected in growth anisotropy and 

CMTs behavior. In parallel we will also use Atomic Force Microscopy 

to measure the mechanical properties of the cell wall in different 

domains of the meristem.

 

‘Astana – rewritten history’

‘The faces of transformation in Kazakhstan: the de-
velopment of innovative enterpreneurship’

AlicjA lizurej, Andrzej StrzAłecki

Warsaw School of Social Sciences and Humanites, Faculty of Psychology, 
Institute of Fundamentals of Psychology; Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
e-mail: alicja.lizurej@swps.edu.pl

THE FACES OF TRANSFORMATION IN KAZAKHSTAN: the develop-

ment of innovative entrepreneurship. Contractor of the project: 

Alice Lizurej (SWPS) with help from the Polish Consulate in 

Kazakhstan. Title of the research project indicates the main objec-

tive: an analysis of the processes of economic change and its im-

pact on the daily lives of the residents of the new (since 1998), cap-

ital of Kazakhstan, Astana The study visit enabled the conduct of 

interviews and deliberations concerning the social impact and pos-

sibilities for speedy development of innovative entrepreneurship in 

the capital. The stay in Astana (07-08.2009, at that time all the pic-

tures were taken) helped to establish cooperation with Eurasian 
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University in Astana. Innovative development is based on a contin-

uous interreligious and interethnic dialogue, which is an extreme-

ly interesting sociological phenomenon. Cultivating their customs 

and opening for economic challenges is a guarantee of business 

development as well as the unity and consistency achieved in the 

multi-ethnic society. In addition, the result of the project was to an-

alyze the best practices for improving the use of scientific advances 

and innovation to increase the competitiveness of the economy.

 
’Delving into secrets of horse chestnut devourers’

‘Trypsin-like serine proteases from the midgut of 
horse chestnut leaf miner larvae, Cameraria ohridella 
(Lepidoptera: Gracillariidae)’

Katarzyna MichalczyK1, JaceK FranciKowsKi1, 
Félix OrtegO AlOnsO2

1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Biology and Environmental Protection, 
 Department of Animal Physiology and Ecotoxicology; Bankowa 9, 40-007 Katowice 

  e-mail: katarzyna.michalczyk@us.edu.pl
2  Centro de Investigaciones Biológicas, Biología Medioambiental,  

Interacciones Plantas-Medioambiente, Interacción Planta-Insecto; España, Madrid

The expansion of the horse chestnut leaf miner, Cameraria ohridel-

la, observed since 1985 from the Balkan Peninsula to the whole 

Europe (except for Portugal) and damages done by its larvae in city 

parks, have focused the attention of scientists onto the biology of 

that butterfly as well as the biology of its host plant – the white 

horse chestnut tree, Aesculus hippocastanum. Recently progressing 

miniaturization in biological science allows to study physiological 

processes of leaf miners and develop alternative control methods 

of such pests. C. ohridella is a leaf miner whose larvae develop in 

mines formed between upper and lower leaf epiderma as a result 

of larvae feeding. C. ohridella is a polyvoltine species which in cli-

matic conditions of Poland has three overlapping generations dur-

ing the white horse chestnut tree vegetation season. Subsequent 

generations of C. ohridella larvae feeding on white horse chestnut 

trees cause, except for deterioration of trees appearance, prema-

ture leaves drying and trees defoliation, which if repeated in suc-

cessive years, may lead to re-blossoming of trees at the end of veg-

etation season, but most frequently leads to trees dying. The study 

of C. ohridella digestive physiology in the Department of Animal 

Physiology and Ecotoxicology shows that larvae of the species have 

a broad spectrum of digestive enzymes whose activity depends on 

changing food quality during the season. As the amino acids con-

stitute deficient ingredients in the ingested food of herbivore in-

sects, proteolytic enzymes show high activity in order to cover nu-

trient requirements of the insect that enables it to complete its life 

cycle successfully. Digestive proteases of insects feeding on eco-

nomically important plants have been identified as targets in mod-

ern pest management. The analysis of C. ohridella proteolytic pro-

file is the first step in developing new methods of control of this 

particular pest.

Serine proteases analyses were carried out on midguts of active-

ly feeding specimens from the last stage (L4) larvae of the sec-

ond generation, harvested in June/July 2010 from leaves of white 

horse chestnut trees growing in Czerwionka-Leszczyny (Silesian 

voivodeship, Rybnik district). The assays were conducted in Centro 

de Investigationes Biológicas in Madrid. Trypsin-like serine proteas-

es were isolated by affinity chromatography using a column filled 

with Spehadex beads containing trypsin selective inhibitor – benza-

midine. The fractions were eluted from the affinity column using se-

ries of increasing concentrations of benzamidine. As a result, three 

innowacyjny opiera się tam na ciągłym dialogu międzyetnicznym 

oraz międzyreligijnym, co jest niezwykle interesującym zjawiskiem 

socjologicznym. Kultywowanie swoich obyczajów przy jednocze-

snym otwarciu na wyzwania ekonomiczne gwarantuje zachowanie 

osiągniętej jedności i zgodności w wielonarodowej społeczności, 

na stały rozwój przedsiębiorczości. Dodatkowo rezultatem projek-

tu była analiza najlepszych praktyk w zakresie poprawy wykorzy-

stania osiągnięć nauki i innowacji przekładający sie na wzrost kon-

kurencyjności gospodarki.

„Zgłębianie sekretów pożeraczy kasztanowców”

„Trypsynowe proteazy serynowe jelita środkowego 
larw szrotówka kasztanowcowiaczka, Cameraria 
ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae)”

Katarzyna miCHalCzyK1, JaCeK franCiKowsKi1, 
Félix orteGo alonso2

1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
   Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii; ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice 
  e-mail: katarzyna.michalczyk@us.edu.pl
2  Centro de Investigaciones Biológicas, Biología Medioambiental,  

Interacciones Plantas-Medioambiente, Interacción Planta-Insecto; España, Madrid

Obserwowana od 1985 roku ekspansja szrotówka kasztanowco-

wiaczka, Cameraria ohridella, z obszaru Półwyspu Bałkańskiego 

na całą Europę (z wyjątkiem Potrugalii) oraz szkody wyrządzane 

przez jego larwy w parkach miejskich spowodowały wzrost zainte-

resowania biologią tego motyla oraz biologią rośliny żywicielskiej 

– kasztanowca białego, Aesculus hippocastanum. Postępująca mi-

niaturyzacja w badaniach biologicznych dopiero od niedawna po-

zwala na badanie procesów fizjologiczncych zachodzących w or-

ganizamch owadów minujących i szukanie alternatywnych metod 

kontroli aktywności takich szkodników. C. ohridellia należy do gru-

py owadów minujących, których larwy rozwijają się w minach po-

wstających pomiędzy dolną i górną skórką liścia. Jest to gatunek 

poliwoltynny, który w warunkach klimatycznych Polski daje trzy po-

kolenia w ciągu sezonu wegetacyjnego kasztanowca. Kolejne poko-

lenia larw żerujących na okazach kasztanowca białego przyczyniają 

się do, oprócz pogorszenia wyglądu drzew, przedwczesnego ob-

sychania i opadania liści, co jeśli powtarza się przez kilka sezonów 

wegetacyjnych, najczęściej prowadzi do ponownego kwitnienia 

drzew w końcu sezonu wegetacyjengo, a najeczęsciej do ich usy-

chania. Badania nad fizjologią trawienia, prowadzone w Katedrze 

Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, wykazały że gatunek ten cha-

rakteryzuje szerokie spektrum enzymów trawiennych, których ak-

tywność zależy od zmieniającej się w ciągu sezonu jakości spo-

żywanego pokarmu. Jako że aminokwasy w zjadanym pokarmie 

stanowią składnik deficytowy, enzymy proteolityczne wykazują 

dużą aktywność, która ma na celu zaspokoić wymagania odżyw-

cze owada, tak aby mógł on zakończyć cykl rozwojowy z sukcesem. 

Proteazy owadów żerujących na ważnych gospodarczo roślinach 

są jednym z najczęstszych punktów ataku nowoczesnych środków 

ochrony roślin. Analiza profilu proteaz larw szrotówka kasztanow-

cowiacza jest punktem wyjściowym do badań nad nowoczesnymi 

metodami zwalczania tego szkodnika. 

Do analizy proteaz serynowych larw szrotówka wykorzysta-

no jelita środkowe aktywnie żerujących osobników ostatnie-

go stadium larwalnego drugiego pokolenia, które pozyskano na 

przełomie czerwca i lipca 2010 r z liści drzew kasztanowców ro-

snących w Czerwionce-Leszczynach (woj. śląskie, powiat rybnic-

ki). Oznaczenia wykonano w Centro de Investigationes Biológicas 

w Madrycie. Trypsynowe proteazy serynowe izolowano metodą 

chromatografii powinowactwa z użyciem kolumny wypełnionej 
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złożem Sephadex, zawierającym selektywny inhibitor trypsyny – 

benzamidynę. Kolejne frakcje wypłukiwano wzrastającymi stęże-

niami benzamidyny. W wyniku zastosowanego protokołu w trzech 

frakcjach stwierdzono wysoką aktywność trypsyny (mierzonej 

względem 0,25 mM BApNA) oraz niską aktywność chymotrypsyny 

(mierzoną względem 0,25 mM SA2PPpNA). Przy użyciu elektrofo-

rezy 2D wykazano, że każda frakcja o aktywności trypsyny zawiera 

jedno białko o następującym punkcie izoelektrycznym i masie mo-

lekularnej: pI 5,3 i 5,4 oraz 70 kDa (trypsyna I), pI 4.9 oraz 60 kDa 

(trypsyna II) i pI 4.9 oraz 25 kDa (trypsyna III). Dla częściowo oczysz-

czonych enzymów wyznaczono wartość Km oraz wartość IC50 dla 

trzech inhibitorów (SBBI, HgCl2, E64). Aktywność trypsynowa w ko-

lejnych frakcjach charakteryzowała się coraz mniejszą wrażliwością 

na zastosowane inhibitory (coraz wyższa wartość IC50) oraz coraz 

większym powinowactwem enzymu (malejąca wartość Km) wzglę-

dem użytego substartu (0,25 mM BApNA). Test krzyżowy na obec-

ność trypsyny i chymotrypsyny z użyciem odpowiednich inhibito-

rów (1 mM TLCK dla trypsyny i 0,5 mM TPCK dla chymotrypsyny) 

potwierdził jednoznaczą obecność niskiej aktywności chymotrypsy-

nowej w każdej z trzech badanych frakcji.

Otrzymane jak dotąd wyniki znacząco przyczyniają się lepszego zrozu-

mienia fizjologicznych mechanizmów procesów trawiennych larw szro-

tówka. Wyjaśnienie kluczowych zagadnień dotyczących biologii, fizjologii 

i ekologii tego szkodnika pomoże podjąć odpowiednie decyzje dotyczące 

efektywnych metod konroli, co w efekcie końcowym może przyczynić się 

do ocalenia krajobrazu miejskich parków Europy.

„Ważkie problemy w ochronie ważek”

„Monitoring ważek i ich siedlisk na Górnym 
Śląsku”

aliCJa miszta1, aleš dolný2

1  Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska;
  ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice, Polska
  e-mail: a.miszta@cdpgs.katowice.pl
2  Ostravska Univerzita, Katedra Ekologie a Biologie;
  Chittusiho 10, 710 00 Ostrava, Republiká Česka

Założeniem projektu jest prowadzenie kompleksowej oceny stanu 

zachowania odonatocenoz na obszarach torfowiskowych oraz na 

obszarach wodno-błotnych podlegających silnej antropopresji, jed-

nocześnie w czeskiej i polskiej części Górnego Śląska.

Wspólne badania są prowadzone od 2002 roku. Zaczynaliśmy w ra-

mach dwóch państw przedzielonych granicą, a z chwilą przystąpienia 

Polski i Czech do Unii Europejskiej stworzyliśmy jeden zespół pracu-

jący na jednym, ukształtowanym przez naturę obszarze, o wspólnym 

pochodzeniu geologicznym, wspólnej historii i wspólnych proble-

mach związanych z eksploatacją kopalin. Dotychczas przebadaliśmy 

ponad 100 stanowisk reprezentujących 9 typów siedlisk.

Ważki, szczególnie z podrzędu Anisoptera, ze względu na dużą ła-

twość przemieszczania się dorosłych form uskrzydlonych w po-

szukiwaniu dogodnych miejsc rozrodu za nic mają sobie jakiekol-

wiek granice. Najwyraźniej widoczne jest to wtedy, kiedy zalatują 

na Górny Śląsk gatunki pochodzące z Afryki lub obszaru śródziem-

nomorskiego. Odnotowano, że niektóre z nich upodobały sobie 

jako miejsca rozrodu pokopalniane zbiorniki wyrobiskowe i zapa-

dliskowe. W ostatnich latach skolonizowały obszar Górnego Śląska, 

a stąd wyruszyły na północne obszary Polski. Procesowi temu wy-

raźnie sprzyja ocieplenie klimatu. Ważki nomadyczne i ciepłolubne, 

rozszerzając swój zasięg w kierunku północnym, trafiają na Górnym 

Śląsku na dobre warunki w charakterystycznym siedlisku płytkich 

zbiorników antropogenicznych z dobrze wykształconym szuwarem 

fractions with high trypsin activity (measured against 0.25 mM 

BApNA) and very low chymotrypsin (measured against 0.25 mM 

SA2PPpNA) activity were detected. Using 2D electrophoresis it could 

be demonstrated that each fraction contains mostly one protein, 

being their molecular weight and isoelectric point of 70 kDa and pI 

5.3 and 5.4 (trypsin-I), 60 kDa and pI 4.9 (trypsin-II) and 25 kDa and 

pI 4.9 (trypsin-III). The semi-purified enzymes were further charac-

terized by kinetic and inhibitory studies. Trypsin activity in subse-

quent fractions (trypsin I, II and III) was characterized by lesser sus-

ceptibility (increasing IC50 value) to different inhibitors tested (SBBI, 

HgCl2 and E64 and higher trypsin affinity (decreasing Km value) to-

wards the assayed substrate (BApNA). A cross-test for trypsin and 

chymotrypsin activity with the use of appropriate inhibitors (1 mM 

TLCK for trypsin, and 0.5 mM TPCK for chymotrypsin) confirmed 

the presence of residual chymotrypsin activity in each of the three 

fractions with trypsin activity.

The results obtained so far contribute to better understanding of 

the physiological mechanisms of the digestive processes of lar-

vae of horse chestnut leaf miner. Further elucidation of critical as-

pects of biology, physiology and ecology of the pest is required to 

make appropriate decisions concerning effective control manage-

ment, which finally can save the beauty of landscape of city parks 

in Europe.

‘A dragonfly: problems that rather drag on than fly’

‘Dragonflies and their habitats monitoring in Upper 
Silesia’

AlicjA MisztA1, Aleš Dolný2

1  Centre for Natural Heritage of Upper Silesia;
  Św. Huberta 35, 40-543 Katowice, Poland
  e-mail: a.miszta@cdpgs.katowice.pl
2  Univeristas Ostrviensis, Department of Biology and Ecology;
  Chittusiho 10, 710 00 Ostrava, Czech Republic

The aim of the project was to conduct a complex assessment of the condition 

of preserved odonatocenoses in bog areas and in wetlands under strong in-

fluence of anthropopressure, both in Czech and Polish part of Upper Silesia. 

Common research has been conducted since 2002. We began as 

two countries separated by a state border and at the moment when 

Poland and Czech Republic joined European Union we created one 

team working in the same, formed by nature area, of the same geo-

logical origin, common history and problems concerning minerals ex-

ploitation. Until now we have managed to study over 100 localities 

representing 9 types of habitats. 

Dragonflies, particularly of Anisoptera suborder, because of high mobil-

ity of their adult winged forms, do not care about any borders in search 

of places for reproduction. This is clearly noticeable when species origi-

nating from Africa or Mediterranean area occur in Upper Silesia. It was 

observed that some of them prefer for reproduction sinkhole ponds 

and excavations formed as a result of mining. They colonised the area 

of Upper Silesia in recent years and they began to expand to north-

ern regions of Poland from here. Global climate warming is favoura-

ble for the process. In Upper Silesia nomadic and stenothermic drag-

onflies expanding their range northwards find good conditions in its 

typical environment of shallow, anthropogenic reservoirs with well de-

fined rushes protecting the locality from winds, which allows water 

to warm up quickly and provide proper conditions for larvae survival. 

It applies to: Blue-eyed Hawker Aeshna affinis, White-tailed Skimmer 
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Orthetrum albistylum, Southern Skimmer Orthetrum brunneum, Broad 

Scarlet Crocothemis erythraea, Southern Darter Sympetrum meridion-

ale. Red-veined Darter Sympetrum fonscolombii and Vagrant Emperor 

Anax ephippiger also come here quite often.

Expansion of stenothermic dragonflies from south of Europe, Africa 

and Minor Asia is accompanied by the withdrawal of species requir-

ing bogs for existence. Disappearance of bogs in Upper Silesia corre-

lates with strong anthropopressure (drainage, water eutrophication, 

toxic pollution). Sometimes plans to transform bogs into storage res-

ervoirs, result from misunderstood management of natural resources. 

The most precious species related to bogs distinctly abandon locali-

ties under anthropopressure: Sedgling Nehalennia speciosa, Northern 

Emerald Somatochlora arctica, Moorland Hawker Aeshna juncea, Small 

Whiteface Leucorrhinia dubia, Ruby Whiteface Leucorrhinia rubicunda, 

Yellow-spotted Whiteface Leucorrhinia pectoralis. 

Species usually inhabiting small meadow reservoirs and small watercours-

es (streams, channels, ditches) with clean slowly flowing water also have 

already disappeared or are disappearing now. These species are: Ornate 

Bluet Coenagrion ornatum, Dark Bluet Coenagrion armatum, Crescent 

Bluet Coenagrion lunulatum, Keeled Skimmer Orthetrum coerulescens, 

Banded Darter Sympetrum pedemontanum, Spotted Darter Sympetrum 

depressisculum. Robust Spreadwing Lestes dryas and Migrant Spreadwing 

Lestes barbarus are observed more and more seldom.

The comparison of the results of our research with historical data for 

Upper Silesia reveals that odonatocenoses of bogs without under an-

thropopressure are stable and do not undergo any significant changes 

for even 40-50 years. In case when the habitat is under pressure chang-

es of odonatocenoses occur faster in 10-20 years or very intensively 

depending on the influencing factor. Restitution, after eliminating the 

negative factor is very often impossible.

Species of dragonflies evolutionarily adapted to fast changes and 

colonising new environments they take advantage of continuous 

changes in water and bog habitats structure. Stenobiontic species, 

which are sensitive to any environment changes and species with 

limited spatial dispersion abilities become extinct because they are 

not able to cross the barrier developed as a result of significant frag-

mentation of the areas of their natural occurrence in Upper Silesia.

 

‘Artificial lake – Real life of an ecosystem’

‘Water – more precious than gold’

Tadeusz Molenda

University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences,
Division of Hydrology and Water Management in Urban Areas;  
Będzinska 60, 40-007 Sosnowiec
e-mail: tedimolenda@interia.pl

Interference of human into the natural environment lead to impor-

tant changes in particular components. The effect of that interfer-

ence is particularly apparent in the hydrosphere. Transformations 

of water environment have many aspects in nature and concern 

quantitative and qualitative changes in water. The exceptional 

manifestation of human activity is to create new, hitherto unob-

served anthropogenic aquatic environments. They can be divid-

ed into three groups: grooves, ditches, canals. The second group 

are: excavation bodies, subsidence reservoirs, dammed reservoirs, 

wysokim, osłaniającym stanowisko od wiatru, co sprzyja szybkiemu 

nagrzewaniu się wody i zapewnia warunki przeżycia larw. Dotyczy 

to: żagnicy południowej Aeshna affinis, lecichy białoznacznej 

Orthetrum albistylum, lecichy południowej Orthetrum brunneum, 

szafranki czerwonej Crocothemis erythraea, szablaka południowego 

Sympetrum meridionale. Częściej zalatuje również szablak wędrow-

ny Sympetrum fonscolombii i husarz wędrowny Anax ephippiger.

Ekspansji ważek ciepłolubnych z południa Europy oraz z Afryki 

i Azji Mniejszej towarzyszy ustępowanie gatunków potrzebujących 

do życia torfowisk. Zanikanie torfowisk na Górnym Śląsku skorelo-

wane jest z silną antropopresją (melioracje, eutrofizacja wód, tok-

syczne zanieczyszczenia). Czasem, na fali źle rozumianego gospo-

darowania zasobami przyrody, pojawiają się plany przekształcania 

torfowisk w zbiorniki retencyjne. Wyraźnie ustępują ze stanowisk 

poddanych antropopresji najcenniejsze gatunki związane z torfo-

wiskami: iglica mała Nehalennia speciosa, miedziopierś północna 

Somatochlora arctica, żagnica torfowa Aeshna juncea, zalotka tor-

fowcowa Leucorrhinia dubia, zalotka czerwonawa Leucorrhinia ru-

bicunda, zalotka większa Leucorrhinia pectoralis. 

Zanikły lub zanikają również gatunki zasiedlające zwykle niewiel-

kie zbiorniki śródłąkowe oraz małe cieki (strumienie, kanały, rowy) 

z czystą wodą, wolno płynącą. W tej grupie znajduje się łątka 

ozdobna Coenagrion ornatum, łątka zielona Coenagrion armatum, 

łątka wiosenna Coenagrion lunulatum, lecicha mała Orthetrum co-

erulescens, szablak przepasany Sympetrum pedemontanum, sza-

blak przypłaszczony Sympetrum depressisculum. Coraz rzadziej 

notowana jest pałątka niebieskooka Lestes dryas i pałątka połu-

dniowa Lestes barbarus.

Porównanie wyników naszych badań z danymi historycznymi dla 

Górnego Śląska wykazuje, że odonatocenozy torfowisk nie podle-

gających antropopresji są stabilne i nie ulegają istotnym zmianom 

nawet w czasie 40-50 lat. W przypadku, gdy siedlisko jest podda-

ne presji zmiana odonatocenozy zachodzi szybciej, w czasie 10-20 

lat, lub bardzo gwałtownie, w zależności od działającego czynnika. 

Powrót do stanu wyjściowego, po wyeliminowaniu niekorzystnego 

czynnika, jest często niemożliwy.

Ciągłe zmiany w strukturze siedlisk wodnych i torfowiskowych wy-

korzystują gatunki ważek ewolucyjnie przystosowane do szybkich 

zmian i opanowywania nowych siedlisk. Giną źle reagujące na ja-

kiekolwiek zmiany w środowisku stenobionty oraz gatunki o małej 

dyspersji przestrzennej, które nie mogą przekroczyć bariery wynika-

jącej ze znacznego pofragmentowania na Górnym Śląsku obszarów 

ich naturalnego występowania.

„Sztuczny zbiornik – prawdziwe życie ekosystemu”

„Woda – cenniejsza niż złoto”

tadeusz molenda

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, 
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych;  
ul. Będzińska 60, 40-007 Sosnowiec
e-mail: tedimolenda@interia.pl

Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze prowadzi do istot-

nych zmian w jego poszczególnych komponentach. Efekt tej inge-

rencji jest szczególnie zauważalny w hydrosferze. Przekształcenia 

środowiska wodnego mają charakter wielokierunkowy i dotyczą 

zarówno zmian ilościowych, jak i jakości wody. Spektakularnym 

przejawem działalności człowieka jest tworzenie nowych, do-

tychczas niewystępujących antropogenicznych środowisk akwa-

tycznych. Możemy podzielić je na trzy główne grupy: liniowe, po-

wierzchniowe i punktowe. Do pierwszej grupy zaliczamy: sztolnie 
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wodne, rowy, kanały. Drugą grupę stanowią: zbiorniki wyrobisko-

we, zbiorniki w nieckach osiadania i zapadliskach, zbiorniki zaporo-

we i groblowe, osadniki, mokradła. Trzecią grupę stanowią punkto-

we wypływy z form antropogenicznych. Chociaż antropogeniczne 

środowiska akwatyczne nie mają naturalnej, przyrodniczej genezy, 

to jednak od momentu zaistnienia zaczynają podlegać takim sa-

mym procesom jak naturalne obiekty hydrograficzne. W ich wyniku 

kształtuje się m.in. skład chemiczny wód. Nowe środowiska akwa-

tyczne w istotny sposób modyfikują obieg wody w zlewni lokalnej. 

Nie pozostają również bez znaczenia na jakość wód. Dotyczy to 

w szczególności wód kopalnianych, które wykazują w wielu przy-

padkach wysoki stopień mineralizacji. Szczególnie interesującym 

zagadnieniem jest poznanie procesów, które prowadzą do kształ-

towania właściwości fizykochemicznych wód w obrębie antropo-

genicznych środowisk akwatycznych. Zagadnieniu temu poświęco-

no niniejsze opracowanie.

„Nanotechnologie, mikroorganizmy i nanozanieczyszczenia: 
megaproblem”

„Oddziaływanie nanocząstek na mikroorganizmy 
wyselekcjonowane ze środowiska naturalnego”

paulina mosdorf, eWa karWoWska, antoni kunicki

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii środowiska, 
Zakład Biologii; ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
e-mail: pmosdorf@gmail.com

Miniaturyzacja w dzisiejszych rozwiązaniach technologicznych 

to priorytet. Czy zastanawiamy się jakie są etapy tego proce-

su, a jakie skutki? Nanotechnologia dąży do zastosowania wie-

dzy z zakresu chemii oraz fizyki kwantowej w nowoczesnych roz-

wiązaniach technologicznych. Jej największy rozwój przypada na 

ostatnie piętnaście lat, był on głównie możliwy dzięki rozwojo-

wi skaningowej mikroskopii tunelowej, pozwalającej podglądać 

świat na poziomie atomowym. Produktami doczesnej nanotech-

nologii są między innymi materiały o strukturze nanometrycznej 

(o wielkości od 1 do 100 nm). Cząstki o nanostrukturze bardzo 

rzadko występują w środowisku naturalnym. Trafiają do niego np. 

wraz z pyłem wulkanicznym lub w spalinach samochodowych. 

Ze względu na skład chemiczny różnią się właściwościami, jed-

nak w stosunku do swoich gruboziarnistych odpowiedników wy-

różniają się lepszymi parametrami, takimi jak: wytrzymałość, re-

aktywność chemiczna, przewodność elektryczna, właściwości 

magnetyczne i efekty optyczne. Dlatego mimo drogiego etapu 

wytwarzania, nanokompozyty znajdują zastosowania min. w ce-

ramice, elektronice, optyce, rolnictwie, medycynie, kosmonauty-

ce. Unikatowość nanokompozytów wynika z dużej powierzchni 

właściwej której wartość waha się od 100 do 1000 m2/g. Badane 

nanokompozyty miały ok. 250 m2/g, (4g odpowiadają 1000 m2, 

co z kolei stanowi wielkość działki budowlanej). Produkcja, prze-

twarzanie i wykorzystywanie nanocząstek wiąże się z ich emisją 

do powietrza, wody i gleby. Nie wiemy jakie efekty środowisko-

we wywołają nanokompozyty, jednak ze względu na ich unikato-

we właściwości oraz w krótkim czasie niewątpliwą wszechobec-

ność jest to tematem badań. Celem badań było ustalenie wpływu 

nanotlenku glinu oraz nanotlenku glinu modyfikowanego na 

wzrost bakterii pobranych z naturalnego środowiska. Szczepy wy-

selekcjonowane zostały z wody, gleby oraz powietrza, pomiary 

i wzrost z nanokompozytami obserwowany był w laboratorium 

zakładu biologii. Analiza wyników wskazuje na wrażliwość bak-

terii środowiskowych szczególnie względem nanotlenków glinu 

modyfikowanych. Zatem jak bardzo ucierpi naturalny ekosystem, 

sedimentation tanks, wetlands. The third group are punctual wa-

ter inflows from anthropogenic forms. Although, anthropogen-

ic aquatic environments do not have natural genesis, they under-

go the same processes as natural hydrographic objects. As a result 

chemical composition of waters is formed. New aquatic environ-

ments significantly modify circle of water in local water basin. They 

also influence water quality. It concerns especially coal mine waters 

which show high degree of mineralization. One of the most inter-

esting things to study is recognition of processes which result in 

forming physical-chemical attributes of water within anthropogen-

ic aquatic environments.

 

‘Nanotechnology, microorganisms and nanopollution: a mega 
problem’

‘Influence of nanoparticles on microorganisms se-
lected from natural environment’

Paulina Mosdorf, Ewa KarwowsKa, antoni KunicKi

Warsaw University of Technology, Faculty of Environmental Engineering
Division of Biology; Nowowiejska 20, 00-653 Warsaw
e-mail: pmosdorf@gmail.com

Miniaturization in modern technological solutions is crucial. Do 

we ever think about stages of the process or about the effects? 

Nanotechnology uses knowledge of chemistry and quantum 

physics in advanced technological solution. Recent development 

has been successful thanks to other developments made about 

15 years ago – a scanning tunneling microscope – a powerful in-

strument for imaging surfaces at the atomic level. Main products 

of modern nanotechnology are for example nanometrically struc-

tured materials (size from 1 to 100 nm). Nanoparticles are very 

rare in natural environment. They can be found in volcanic dust, 

natural and industrial combustion products (forest fires, automo-

bile combustion products). Because of difference in chemical com-

position they differ in some properties but in comparison to their 

microstructured equivalents they have better properties like: en-

durance, chemical reactivity, conductivity, magnetic properties and 

optical effects. Therefore, despite high costs of production, nano-

composites are used in: ceramics, electronics, optics, agriculture, 

medicine, aerospace. Uniqueness of nanocomposites is caused by 

a large surface area, between 100 and 1000 m2/g. Nanoparticles 

which were investigated during the research were about 250 m2/g 

(4g correspond to 1000 m2, which provides capacity of a build-

ing plot). Production, processing and usage of nanoparticles is as-

sociated with their emission to air, water and soil. Undoubtedly 

there will be some environmental effects caused by nanocompos-

ites, that can be examined by researchers. The main objective of 

the thesis was to determine the influence of nanometric Al2O3 and 

modified nanometric Al2O3 with Ag, Co, Pr on bacteria growth. 

Strains were selected from natural environment: air, water and soil. 

Measurements and growth observation were conducted in labora-

tory of Biology Division at Faculty of Environmental Engineering. 

Analyses of results show that sensitivity of the strains is different 

for each nanocomposite. The highest sensitivity was observed dur-

ing bacteria growth with nanostructured CoO/Al2O3 and Ag/Al2O3. 

Therefore there are some questions awaiting answers: how much 

natural ecosystem would suffer from tested nanoparticles, how 



91

the system of absorption works, how we can prevent entry or dis-

pose of action nanocomposites.

‘Two worlds under one sky’

‘Peaceful co-existence of Christians and Muslims? 
Syria, Turkey’

Mateusz Osienkiewicz

AGH University of Science and Technology in Cracow Faculty of Humanities; 
Gramatyka 8a, 30-071 Kraków
e-mail: mateusz.osienkiewicz@gmail.com

Recently Islam has become a very common element of media, social 

and political discourse. Are we really endangered by islamization? 

Are there any reasons to be afraid of Muslims and their culture in 

Europe? Is peaceful co-existence of Christians and Muslims possi-

ble? These are the questions that have been taken into account dur-

ing researches made for a bachelor thesis in Syria in Turkey. There 

have been several methods and techniques used: open and secret 

observation, participant and non-participant observation, open-

ended and closed-ended surveys, archival research as well as vis-

ual sociology as an additional method. Finally it has been decided 

to concentrate on the phenomenon of Adampol (nowadays called 

Polonezköy) which is a Polish village in Turkey, close to Istanbul. It 

was established in 1842 as a place for Polish rebels who had to es-

cape from Poland. Nowadays it is a place where Catholics – Poles 

and Muslims – Turks live together. In spite of the fact that there is 

the fifth generation of Polish settlers living there and many of them 

have not even ever been to Poland, Polish language is still in use, 

national and religious holidays are still celebrated and the church is 

located vis-à-vis a mosque. It has been proved that Adampol can be 

used against the geopolitical theory of “The Clash of Civilizations” 

proposed by an American political scientist Samuel Huntington. In 

spite of some cultural controversies, two dissimilar civilizations – 

Western and Islamic – have been able to live here together in some 

harmony and what is more important, Adampol could preserve its 

cultural identity – religion, customs and language. Researches have 

proved that the village can be an example of peaceful co-existence 

of Christians and Muslims in the past as well as nowadays and have 

provided some conclusions used for writing a solid bachelor thesis.

‘Dangerous liaisons – carnivorous plants and herbivorous insects’

‘Reproduction biology of the Utricularia genus’

Bartosz Jan Płachno

Jagiellonian University of Krakow, Faculty of Biology and Earth Science,  
Institute of Botany, Department of Plant Cytology and Embryology; 
Grodzka 52, 31-044 Cracow
e-mail: bartek78pl@poczta.onet.pl

The genus Utricularia includes approximately 215 species of her-

baceous plants, which produce traps to catch and eat small inver-

tebrates and for culturing bacteria and algae. The aim of a dozen 

years of research is to increase knowledge of embryology, biology 

of flowering, and knowledge of the animals which pollinate the 

flowers of the species from the family of Lentibulariaceae, both the 

ones occurring in Poland and the tropical species. The project in-

volved researchers from the Jagiellonian University, the University 

of Silesia. Within the project we also cooperate with the Czech 

Academy of Sciences, Universidade de Mogi das Cruzes (Brazil), 

Indiana University Southeast (USA) and the Institute of Botany of 

Polish Academy of Sciences (Cracow) and the University of Gdańsk. 

The project results are being gradually published in the international 

jakie są drogi wchłaniania nanocząstek i jak można zapobiec do-

staniu się lub unieszkodliwić działanie nanokompozytów?

„Dwa światy pod wspólnym niebem”

„Pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułma-
nów? Syria, Turcja”

mateusz osienKiewiCz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Humanistyczny; ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków
e-mail: mateusz.osienkiewicz@gmail.com

Islam stał się ostatnio bardzo częstym elementem dyskursu medial-

nego, politycznego i społecznego. Dotyczy to także Polski. Czy fak-

tycznie grozi nam islamizacja? Czy obawa przed muzułmanami i ich 

kulturą w Europie jest uzasadniona? Czy pokojowe współistnienie 

chrześcijan i muzułmanów jest w ogóle możliwe? Na te i inne pyta-

nia odpowiedzieć miały dać przeprowadzane na potrzeby pracy li-

cencjackiej badania w Turcji oraz Syrii. W ich czasie stosowano tech-

niki obserwacji jawnej i ukrytej, uczestniczącej i nie uczestniczącej, 

wywiadu swobodnego i pogłębionego. Korzystano także z materia-

łów zastanych oraz metod socjologii wizualnej, jako narzędzia po-

mocniczego. Ostatecznie skupiono się na Adampolu zwanym dziś 

Polonezköy. To polska wieś w Turcji, nieopodal Stambułu. Założona 

została w 1842 roku jako osada dla powstańców listopadowych, 

którzy musieli wyjechać z kraju. Jest dziś miejscem, gdzie razem 

mieszkają ze sobą katolicy – Polacy i muzułmanie – Turcy. I pomimo, 

iż mieszka tam już piąte pokolenie polskich osadników i wielu z nich 

nigdy nawet nie było w Polsce, to na nadal mówi się tam po pol-

sku, obchodzi polskie święta narodowe oraz religijne, a naprzeciw-

ko siebie stoją kościół oraz meczet. Wykazano, że Adampol może 

stanowić głos sprzeciwu w dyskusji nad wysuniętą przez amerykań-

skiego politologa Samuela Huntingtona geopolityczną teorią pod 

nazwą „Zderzenie cywilizacji.” Bowiem pomimo niejednokrotnych 

sporów kulturowych, dwie różne cywilizacje – Zachodu i Islamu po-

trafiły żyć tutaj razem we względnej harmonii, a co najważniejsze, 

Adampol był w stanie zachować swoją odrębność kulturową, tj. re-

ligię, obyczaje, język. Badania pozwoliły ustalić, że wioska może 

stanowić egzemplifikację pokojowego i przyjaznego współistnienia 

muzułmanów i chrześcijan tak w przeszłości jak i dzisiaj oraz dały 

podstawy do napisania rzetelnej pracy licencjackiej.

„Trudne związki – owadożerne rośliny i ich roślinożerne owady”

„Biologia rozmnażania pływaczy Utricularia spp.”

BArtosz jAn PłAchno

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin; 
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
e-mail: bartek78pl@poczta.onet.pl 

Do rodzaju pływacz Utricularia zaliczamy około 215 gatunków ziel-

nych roślin, które wykształcają pułapki by chwytać i zjadać drob-

ne bezkręgowce oraz „hodować” bakterie i glony. Celem pro-

wadzonych od kilkunastu lat badań jest szczegółowe poznanie 

embriologii, biologii kwitnienia oraz zwierząt zapylających kwia-

ty przedstawicieli rodziny Lentibulariaceae, zarówno występują-

cych w Polsce jak i gatunków tropikalnych. W projekcie uczest-

niczą badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 

Śląskiego, w ramach projektu współpracujemy również z Czeską 

Akademią Nauk, Universidade de Mogi das Cruzes w Brazylii, 

Indiana University Southeast (USA) oraz Instytutem Botaniki PAN 

w Krakowie i Uniwersytetem Gdańskim. Wyniki projektu są suk-

cesywnie publikowane czasopismach z listy filadelfijskiej. Projekt 
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jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki grant nr N N304 

002536 oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej („Stypendia krajo-

we dla młodych uczonych” /Program START/). Ponadto wyniki uzy-

skane w projekcie (poznanie odżywiania komórki jajowej, zarod-

ka, a także poznanie budowy turionów) mogą mieć przełożenie 

na ich zastosowanie praktyczne w celu rozmnażania i ochrony pły-

waczy (wszystkie gatunki pływaczy występujące w Polsce znajdują 

się na liście roślin prawnie chronionych, a ze względu na degrada-

cje siedlisk obserwuje się ich zanikanie). Nasze badania pozwala-

ją także zweryfikować dane na temat występowania pływaczy na 

Górnym Śląsku. Należy podkreślić iż grupa ekologiczna do której 

należą pływacze – rośliny mięsożerne, jest bardzo interesująca pod 

względem dydaktyki biologii, oraz budzi ogromne zainteresowa-

nie zarówno wśród studentów jak i młodzieży szkolnej. Uczestnicy 

Projektu: dr Bartosz J. Płachno Zakład Cytologii i Embriologii Roślin 

Uniwersytet Jagielloński Kraków, dr hab. Piotr Świątek Katedra 

Histologii i Embriologii Zwierząt Uniwersytet Śląski Katowice, prof. 

dr hab. Andrzej Joachimiak Zakład Cytologii i Embriologii Roślin 

Uniwersytet Jagielloński Kraków

„Świat liter, słów i starych ksiąg”

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu: pra-
sa i drukarstwo śląskie”

dariusz rott

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, 
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego;  
pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
e-mail: dariusz.rott@us.edu.pl

Celem projektu badawczego realizowanego od kilku lat wspólnie 

z Muzeum Prasy i Drukarstwa Śląskiego im. Wojciecha Korfantego 

w Pszczynie (obiekt na Szlaku Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego) oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej jest zacho-

wanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu śląskiego, 

a w szczególności badanie rozwoju drukarstwa i wielojęzycznej prasy na 

Śląsku oraz edycje utworów twórców związanych z Pszczyną i najbliższą 

okolicą: m.in. Piotra Wacheniusa, żyjącego i tworzącego w Pszczynie na 

początku XVII stulecia oraz poety z Łąki Jana Kupca (1841−1909). 

Efektem badań jest seria wydawnicza: Oblicza prasy Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego (t. 1−4), przygotowana do druku w Wydawnictwie 

UŚ edycja Utworów zebranych Piotra Wacheniusa (oprac. D. Rott 

oraz Mariusz Pawelec z Uniwersytetu Opolskiego) oraz opublikowa-

na pod tytułem „Historia baranów” Jana Kupca. Przyczynek do dzie-

jów życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku wraz 

z tekstem utworu (Katowice − Pszczyna 2009) praca magisterska 

Katarzyny Bizackiej obroniona na Wydziale Filologicznym UŚ (pro-

motor D. Rott). Nie bez znaczenia dla popularyzacji w społeczności 

lokalnej prowadzonych badań było doprowadzenie do wmurowania 

w rynku tablicy pamiątkowej poświęconej Wacheniusowi, współor-

ganizowanie Dialogów Muzyki i Poezji w Pszczynie oraz realizowa-

nie nowej koncepcji ekspozycji zbiorów Muzeum Prasy Śląskiej.

journals. The project is financed by the Ministry of Science grant no. 

N N304 002536 and the Foundation for Polish Science. Moreover, 

the results obtained in the project (knowledge of nutrition of the 

egg cell, embryo, as well as knowledge of anatomy of turions) may 

have a bearing on their practical application to the propagation 

and protection of Utricularia species (all Utricularia species occur-

ring in Poland are in the list of protected plants, because of degra-

dation of their habitats). Our research helps verify the data on the 

occurrence of Utricularia in Upper Silesia. It should be emphasized 

that the environmental group which they belong to, Utricularia – 

carnivorous plants, is very interesting in terms of teaching biology, 

and raised great interest among both students and school children. 

Bartosz J. Płachno Department of Plant Cytology and Embryology, 

Jagiellonian University, Dr hab. Piotr Świątek Department of Animal 

Histology and Embryology, University of Silesia, Prof. dr hab. 

Andrzej Joachimiak Department of Plant Cytology and Embryology, 

Jagiellonian University

‘World of letters, words and old books’

‘Preservation of cultural heritage of the region: 
Silesian press and printing’

Dariusz rott

University of Silesia in Katowice, Faculty of Philology, 
Ireneusz Opacki Institute of Polish Literary Science;  
Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
e-mail: dariusz.rott@us.edu.pl

The aim of the research project conducted for several years in con-

junction with the Museum of Printing Presses in Pszczyna (object 

on Monuments Route of Silesian Voivodeship) and the Society of 

Friends of the Earth Pszczyna, is to preserve and document the cul-

tural heritage of Silesian region, in particular, the study and devel-

opment of the printing press in Silesia multilingual editions and re-

lated works by Pszczyna and immediate surroundings: m. al. Piotr 

Wachenius, living and working in Pszczyna in the early seventeenth 

century and the poet Jan Kupiec (1841−1909). 

The result is a series of research publishing: Oblicza prasy Śląska 

i Zagłębia Dąbrowskiego (Vol. 1−4), an edition of the Piotr 

Wachenius works prepared for printing (by D. Rott and Mariusz 

Pawelec University of Opole), and Katarzyna Bizacka thesis de-

fended at the Faculty of Philology, University of Silesia in Katowice 

University (supervisor D. Rott) published under the title „Historia 

baranów” Jana Kupca. Przyczynek do dziejów życia literackiego 

polskiego kręgu kulturowego na Śląsku wraz z tekstem utworu 

(Katowice – Pszczyna 2009). Not without significance for the popu-

larization of the research to the community was laying the memo-

rial plaque dedicated to Wachenius, co-organization of Dialogues 

of Music and Poetry in Pszczyna and implementing a new concept 

for the display of the Silesian Museum Press.
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‘Life at the foot of a glacier’

‘Pioneer mite (Acari) communities on glacier 
foreland’

Piotr Skubała1, Maria Gulvik2

1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Biology and Environmental Protection,
  Department of Ecology; Bankowa 9, 40-007 Katowice 
  e-mail: piotr.skubala@us.edu.pl
2  Sogn og Fjordane University College, Department of Landscape Ecology; 
  6851 Sogndal, Norway

A new habitat for many inhabitants is created as a result of gla-

cier retreating and these sites provide a unique experimental field 

for studying primary succession. Few faunal studies exist on gla-

cier forelands and mites (Acari) have been poorly studied so far. 

The general aim of the study was to characterize mite fauna estab-

lished at the first stage of successional process – colonization phase 

in deglaciated areas. 

Jostedalsbreen – the largest glacier of Europe – was chosen to study 

the formation of pioneer mite communities in a glacier foreland. 

Samples were collected in a rocky plain in front of the glacier and 

in back moraines in hollows and cracks, where sand and gravel ac-

cumulated and pioneer vegetation developed. Five microhabitats in 

front of two outlets of glacier − Nigardsbreen and Austerdalbreen 

(Sogn og Fjordane region in southwest Norway) were selected.

Moderately diverse mite fauna was developed in glacier forelands 

within a few years. Pioneer mite communities on glacier forelands 

are initially varied, especially in species composition. The pool of 

oribatid species, which were capable of performing the role of col-

onists, was broad. Oppiella nova and Lauroppia neerlandica were 

associated with the glacier foreland at Nigardsbreen, whereas 

Oromurcia bicuspidata and Trichoribates novus were typical of the 

foreland at Austerdalbreen. The occurrence of many pioneer spe-

cies in glacier forelands supports the species redundancy hypoth-

esis, which predicts that there is considerable “redundancy” in the 

species pool and that several species are capable of performing the 

function in each soil system. Although oribatids are known as slow 

colonizers of new habitats, they were the most numerous group of 

mites at most sites in a glacier forefront. Parthenogenetic species as 

well as bisexual successfully invaded glacier foreland. The phenom-

enon of random colonization at the pioneer stages is well proved in 

glacier forelands. However, the process is possibly non-random and 

depends on the characteristics of an individual species.

‘Irreplaceable bees: in a hive and in a laboratory’

‘Concentration of metallothioneins in honey bee Apis 
mellifera exposed to heavy metal pollutions in the 
natural environment and laboratory’
Maciej Sołtyka, AgnieszkA BABczyńskA

University of Silesia in Katowice, Faculty of Biology and Environmental Protection,
Department of Animal Physiology and Ecotoxicology; Bankowa 9, 40-007 Katowice
e-mail: maciej.soltyka@gmail.com

Presently, natural environment (in spite of its still better condition) 

causes danger to all living creatures. The danger is caused by all 

the developed processes of the last age still endanger organisms to 

pollutions like heavy metal. 

The effect of this pollution is physiological stress, which forces organ-

isms to adapt to be able to exist in polluted areas. One of the adap-

tations is a synthesis of metallothioneins (MTs) which plays a critical 

„Życie u stóp lodowca”

„Pionierskie zgrupowania roztoczy (Acari) na przed-
polach lodowca”

Piotr skuBAłA1, Maria Gulvik2

1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
  Katedra Ekologii; ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
  e-mail: piotr.skubala@us.edu.pl
2  Sogn og Fjordane University College, Department of Landscape Ecology; 
  6851 Sogndal, Norway

Nowe siedliska, dla szerokiej rzeszy organizmów, powstają w wy-

niku cofania się lodowca. Miejsca te dostarczają unikalnego pola 

eksperymentalnego do badań nad sukcesją pierwotną. Niewiele 

jest studiów nad fauną przedopola lodowców. Zasadniczym ce-

lem poniższych badań była charakterystyka fauny roztoczy pojawia-

jącej się w pierwszym etapie sukcesji – fazie kolonizacji na terenach 

poglacjalnych. 

Jostedalsbreen – największy lodowiec w Europie – został wybrany 

do badań nad kształtowaniem się pionierskich zgrupowań rozto-

czy. Próby pobierano na skalnej równinie przed frontem lodowca 

oraz morenach bocznych, w szczelinach i zagłębieniach, w którym 

żwir i piasek ulegał akumulacji i rozwijała się roślinność pionierska. 

Wybrano pięć mikrosiedlisk na przedpolu dwóch języków lodowca 

Nigardsbreen i Austerdalbreen (region Sogn og Fjordane w połu-

dniowo-zachodniej Norwegii).

Umiarkowanie zróżnicowana fauna roztoczy rozwija się w ciągu kil-

ku lat na przedpolach lodowca. Pionierskie zgrupowania ukształto-

wane w tych inicjalnych siedliskach są zróżnicowane. Pula gatunków 

roztoczy, zdolnych do pełnienia roli kolonizatorów na przedpolach 

lodowców, jest szeroka. Oppiella nova i Lauroppia neerlandica były 

gatunkami dominującymi na przedpolu lodowca w Nigardsbreen, 

podczas gdy Oromurcia bicuspidata i Trichoribates novus były 

gatunkami charakterystycznymi w Austerdalbreen. Obecność wielu 

gatunków pionierskich na przedpolach lodowców potwierdza słusz-

ność hipotezy redundancji, które przewiduje istnienie „nadobfitość” 

w puli gatunków zdolnych do spełnienia określonej roli w danym 

systemie glebowym. Mechowce (Oribatida) mimo, że są uważane za 

wolnych kolonizatorów nowych siedlisk, były najliczniejsze spośród 

roztoczy w większości z badanych siedlisk. Wśród gatunków zasie-

dlających przedpole lodowca obserwowano zarówno gatunki parte-

nogenetyczne jak i biseksualne. Zjawisko przypadkowej kolonizacji 

w pionierskich stadiach sukcesji znalazło potwierdzenie w obserwa-

cjach sukcesji roztoczy na przedpolu lodowca. Należy jednak zwró-

cić uwagą, że proces ten nie jest przypadkowym, gdyż zależy on od 

cech ekologicznych poszczególnych gatunków pionierskich.

„Niezastąpione pszczoły: w ulu i w laboratorium”

„Stężenie metalotionein u pszczoły miodnej Apis 
mellifera narażonej na działanie metali ciężkich w te-
renie i laboratorium”
MAciej sołtykA, aGnieszka BaBczyńska

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii; ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice 
e-mail: maciej.soltyka@gmail.com

Obecnie środowisko naturalne, choć w coraz lepszej kondycji, da-

lej stwarza zagrożenie dla organizmów w nim żyjących. Zagrożenie 

spowodowane nieprzemyślanymi procesami gospodarczymi minio-

nego wieku wciąż naraża organizmy żywe na działanie substancji 

szkodliwych, w tym także metali ciężkich. 

Skutkiem tego jest stres fizjologiczny, który wymusił na nich przy-

stosowania pozwalające przetrwać w takich warunkach. Jednym 
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role in the homeostasis of essential and non-essential elements, in-

cluding heavy metals. Because of their binding with heavy metals, 

metallothioneins are useful as biomarkers of environment pollution. 

But why honey bees? There are a lot of aspects suggesting that 

honey bees can reflect environmental pollution. 

The first thing is, that the honey bees (Apis mellifera) are the best 

pollinators of all animals in the world, they pollinate about 95% 

of all flowers, including useful plants just like rape, buckwheat 

and others.

Moreover they produce honey, which is primarily consumed by 

people and it can be dangerous if it comes from polluted areas. 

Honey bees, through their flying range can show quality of the sur-

rounding environment. 

The main aim of the study is to find if metallothioneins occur in hon-

ey bees, and if there is any relationship between the amount of heavy 

metals and the concentration of metallothioneins in their body.

‘Real world or world of delusions – in search for the border’

‘The role of perception in the interpretation of the 
reality’

Katarzyna ŚlebarsKa

University of Silesia in Katowice, Faculty of Pedagogy and Psychology, 
Institute of Psychology, Department of General Psychology;  
Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
e-mail: katarzyna.slebarska@us.edu.pl

Through cognitive processes a person organizes and interprets sen-

sory impressions emanating from the outside, which allow him or her 

to understand the environment. Perception of the environment influ-

ences our thoughts, needs and motives. The knowledge in this topic is 

based on Cognitive Psychology and is widely used in many fields. The 

proper organizing field of perception or creating an attractive stimulus 

situation are primarily applicable in marketing, sales, or advertising.

What we see is not always a perfect reflection of the characteristics of 

the perceived object or event. Different configuration of colors, con-

trast, and shadows could influence our brain. As a result, we automat-

ically start thinking in an incorrect way, which leads to misinterpreta-

tion of the focal image. Cognitive psychology describes such an effect 

of perception of the part of environment that is inconsistent with re-

ality as an optical illusion. 

The main objective of this project is focused on developing more attrac-

tive forms of popularizing the subject: Cognitive Applied Psychology. 

This subject belongs to standards of training at the Faculty of 

Psychology at the University of Silesia. The obtained effects would be 

applied among the students of the second semester of Psychology.

‘Mutagens – ‘cosmic’ work of destruction’

‘Optimization of comet assay for Acheta domesticus 
tissues’

barbara WarońsKa, Andrzej KędziorsKi

University of Silesia in Katowice, Faculty of Biology and Environmental Protection,
Department of Animal Physiology and Ecotoxicology; Bankowa 9, 40-007 Katowice
e-mail: barbara.waronska@yahoo.com

z takich przystosowań jest synteza metalotionein (MTs), odgrywają-

cych istotną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu – tak skład-

ników istotnych i potrzebnych, jaki i związków, które są dla orga-

nizmu szkodliwe, w tym metali ciężkich. Ze względu na tę funkcję 

metalotioneiny stanowią biomarker określający stan środowiska 

naturalnego. 

A dlaczego pszczoły? Jest wiele aspektów przemawiających za tym, 

by to właśnie one stały się obiektem badań nad odpowiedzią orga-

nizmu na stan środowiska naturalnego. 

Przede wszystkim dlatego, że pszczoła miodna (Apis mellifera) jest 

owadem zapylającym około 95 procent kwiatów roślin, w tym użyt-

kowych (rzepak, gryka, rośliny sadownicze). 

Ponadto pszczoła jest producentem miodu, którego głównym od-

biorcą jest człowiek, co stwarza dla niego zagrożenie, jeśli miód po-

chodzi z terenów poprzemysłowych. 

Pszczoła jako owad przemieszczający się w niewielkim czasie na 

dość duże odległości może stanowić wyznacznik jakości stanu śro-

dowiska naturalnego.

Głównym celem badań jest więc wykrycie obecności metalotione-

in u pszczoły miodnej (A. mellifera) oraz sprawdzenie, czy istnieje 

zależność między ilością podawanego metalu, a stężeniem metalo-

tionein w jej ciele.

„Świat rzeczywisty czy świat ułudy – w poszukiwaniu granicy”

„Rola percepcji w interpretacji rzeczywistości”

kAtArzynA ŚleBArskA

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 
Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej;  
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
e-mail: katarzyna.slebarska@us.edu.pl

Dzięki procesom poznawczym człowiek organizuje i interpretuje 

docierające do niego wrażenia zmysłowe, co pozwala mu zrozu-

mieć otaczający go świat. Percepcja otoczenia oddziałuje na na-

sze myśli, potrzeby czy motywy. Wyrastająca na gruncie psychologii 

poznawczej wiedza na ten temat znajduje szerokie zastosowanie 

w wielu dziedzinach. Odpowiednie organizowanie pola percepcji, 

stwarzanie atrakcyjnych sytuacji bodźcowych namacalne staje się 

przede wszystkim w marketingu, sprzedaży, czy reklamie. 

Nie zawsze to co widzimy jest idealnym odzwierciedleniem właści-

wości spostrzeganego obiektu, czy zdarzenia. Zdarza się, że pod 

wpływem gry kolorów, kontrastu, czy cieni nasz mózg automa-

tycznie zostaje wprowadzony w błędny tok myślenia, co powodu-

je błędną interpretację obrazu. Psychologia poznawcza wskazuje, 

że jeżeli spostrzegany przez nas fragment otoczenia jest niezgodny 

z rzeczywistością oznacza to, że ulegliśmy złudzeniu optycznemu. 

Celem projektu jest opracowanie atrakcyjnych form przekazu w za-

kresie przedmiotu: Poznawcza Psychologia Stosowana. Przedmiot 

ten należy do standardów nauczenia na kierunku Psychologia 

Uniwersytetu Śląskiego. W ramach projektu działaniami objęci są 

studenci I roku Psychologii.

„Mutageny – »kosmiczne« dzieło zniszczenia”

„Optymalizacja testu kometowego dla różnych tka-
nek owadów”

BArBArA wArońskA, andrzej kędziorski

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii; ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
e-mail: barbara.waronska@yahoo.com
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Wiele spośród naturalnie występujących w środowisku czynników 

chemicznych i fizycznych, jak również te które są wynikiem działal-

ności człowieka, ma właściwości mutagenne. Efektem wystawienia 

organizmów żywych na szkodliwe działanie mutagenów, są uszko-

dzenia DNA. Jedną z metod dającą możliwości zbadania wpływu 

czynnika genotoksycznego na DNA jest elektroforeza pojedynczych 

jąder komórkowych w żelu agarozowym (SCGE), zwana popularnie 

metodą kometową. Podstawową zasadą funkcjonowania metody 

kometowej jest zdolność migracji DNA w żelu agarozowym pod-

czas elektroforezy. Jądra komórkowe poddane elektroforezie two-

rzą charakterystyczny obraz komety, gdzie głową jest DNA nieusz-

kodzone, a ogonem komety krótkie fragmenty DNA, które uległy 

uszkodzeniom. Wybarwienie preparatów barwnikami fluorescen-

cyjnymi takimi jak DAPI, daje możliwość obserwacji komet w mi-

kroskopie fluorescencyjnym i ich odpowiednią analizę. Coraz więk-

sza popularność metody kometowej niesie ze sobą konieczność jej 

optymalizacji dla owadów. Zalety metody kometowej takie jak teo-

retyczna możliwość wykorzystania każdej tkanki, pozwalają aby 

technika ta stała się popularnym narzędziem w biomonitoringu 

i badaniu in vivo genotoksyczności. Celem badań prowadzonych 

w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii jest optymalizacja 

metody kometowej dla tkanek świerszcza domowego Acheta do-

mesticus. Sprawdzenie, czy tkanki świerszcza domowego nadają 

się do zastosowania w metodzie kometowej jest kontynuacją ba-

dań, które wcześniej były prowadzone w katedrze.

Barbara Warońska Praca magisterska Promotor: dr hab. Mirosław 

Nakonieczny; opiekun: dr Andrzej Kędziorski

„Inteligentne włókna z sadzy i grafitu”

„Wytwarzanie włókien piezo rezystywnych poprzez 
zastosowanie matrycy polimerowej SEBS (styren-
etylen/butylen-styren przyblokowy kopolimer) 
oraz różnych modyfikatorów na potrzeby inżynierii 
biomedycznej”

tomasz watras1, Frank cleMens2, Marcin BinkoWski1, BirGit koll2

1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
   Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych; ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
  e-mail: watras.tomasz@wp.pl
2  EMPA, - Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research
   Laboratory for High Performance Ceramics; Ueberlandstrasse 129, CH-8600 

Duebendorf, Szwajcaria

Świat XXI wieku stał się mobilny. Coraz więcej systemów integrowa-

nych jest w sposób przenośny, aby nie tylko stale być w kontakcie, 

ale również pracować, monitorować oraz uczyć się. Dzisiejsza medy-

cyna także wymaga mobilności wiele ośrodku i naukowców pracuje 

nad ulepszeniem i zmniejszeniem urządzeń. Narodził się więc pomysł 

stworzenia stroju bądź też koszulki, która będzie potrafiła rozpozna-

wać posturę człowieka w sposób bezprzewodowy i mobilny. 

Celem projektu było uzyskanie piezo rezystywnych włókien, któ-

re reagują na rozciąganie poprzez zmianę w przewodnictwie. Takie 

sensory wszyte w przylegającą i elastyczną część ubrania dawałyby 

sygnały o sile ruchu i pozycji użytkownika, bądź też pacjenta, jeżeli 

system byłby używany w szpitalach. 

Do wytworzenia takich włókien został użyty kompozyt składający się 

z polimerowej matrycy (termoplastyczny elastomer), amorficznego 

węgla w postaci proszku (potocznej sadzy) oraz grafitu, który oka-

zał się niekorzystny tak samo dla przewodnictwa elektrycznego jak 

i właściwości mechanicznych. Amorficzny węgiel oraz grafit w róż-

nych wagowych proporcjach z polimerem został wymieszany w re-

ometrze momentu obrotowego. Gotowy materiał został poddany 

In the environment there are many chemical and physical factors 

that are mutagens. They can cause DNA damages. How to esti-

mate DNA damages which are caused by mutagens? One of the 

techniques is Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE) also known as 

a comet assay. The primary principle of a comet assay is DNA mi-

gration during electrophoresis. Cell nucleus creates a characteris-

tic picture of a comet. The head of the comet is undamaged DNA 

and the tail of the comet are small parts of DNA, which are dam-

aged. Thanks to fluorescent dyes like DAPI it is possible to watch 

the comets using a fluorescent microscope and then analyze them. 

Comet assay is getting quite popular these days. It is obvious that 

optimization of comet assay with insect tissues is needed. This 

technique has an important advantage: theoretically it can be 

used on every tissue, which has got cell nucleus. Thus comet assay 

could be a popular tool in biomonitoring and in vivo scientific re-

search of genotoxicity. The purpose of researches in Department 

of Animal Physiology and Ecotoxicology is to optimize comet as-

say for Acheta domesticus tissues. The aim of this MA thesis is to 

check if Acheta domesticus tissues could be used in Single Cell Gel 

Electrophoresis and this is continuation of researches taken in our 

department earlier.

Barbara Warońska MA thesis dr hab. Mirosław Nakonieczny; 

dr Andrzej Kędziorski

‘Smart fibers from soot and graphite’

‘Development of piezoresistive fibers by using SEBS 
(styrene-ethylene/butylene-styrene triblock copoly-
mer) matrix and different additives for biomedical 
purposes’

Tomasz WaTras1, Frank Clemens2, marCin Binkowski1, Birgit koll2

1  University of Silesia in Katowice, Faculty of Computers and Materials Science
   Division of Biomedical Computer Systems; Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
  e-mail: watras.tomasz@wp.pl
2   EMPA − Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research
   Laboratory for High Performance Ceramics; Ueberlandstrasse 129, CH-8600 
Duebendorf, Switzerland

The world of the 21st century has become portable. More and more 

systems are integrated in a portable way, not only for contact but 

also for, work, monitoring and learning. Nowadays medicine re-

quires portability, that is why scientists are trying to improve and 

miniaturise medical devices. The idea was born to develop a gar-

ment which will recognise human posture in a portable way. 

The aim of the project was to develop piezoresistive fibres which 

will react to elongation by changing electrical conductivity. This 

sensor integrated into a tight fitting garment will give information 

about force of joints movement and position of the user or patient 

if the system is used in hospitals. 

To develop the fibers we used composite material, which con-

tains polymer matrix (TPE – thermoplastic elastomer), amor-

phous carbon black (powder) and graphite which turned out to 

be unfortunate for electrical conductivity and mechanical prop-

erties. Many ratios of carbon black, graphite and TPE were mixed 

with a torque rheometer. The ready compound was extruded 

in a capillary rheometer. Fibers of 300 μm were obtained. They 

were tested for mechanical properties and electrical conductivity 
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ekstruzji w reometrze kapilarnym. Zostały uzyskane włókna o średni-

cy 300μm. Gotowe włókna zostały przetestowane pod kątem właści-

wości mechanicznych oraz zmiany oporności elektrycznej wraz z roz-

ciągnięciem. Szczegółowo zostało przebadane zagadnienie relaksacji 

oporności pod stałym naprężeniem dla różnych cykli rozciągania. 

Zostało udowodnione że włókna z wagowo 50% amorficznego węgla 

wykazują najlepsze właściwości elektryczne i mechaniczne. Włókna te 

mogą być zaimplementowane jako sensory w ubraniach.

„Ze spektrofotometrem elektronów na pyły i pyłki”

„Zainstalowanie spektrometru ESCA, w ramach 
współpracy niemiecko-polskiej, szczególnie dla analiz 
środowiska naturalnego na Śląsku”

antoni winiarsKi1, ManFred neuMann2, auGust chełkoWski1

1  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki;
  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
  e-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl
2  Fachbereich Physik, University of Osnabrück;
  49069 Osnabrück, Germany

Celem projektu był zakup nowoczesnego wielofunkcyjnego spek-

trometru elektronów oraz wykonanie pilotażowych badań z zakre-

su analizy środowiska naturalnego. W 1993 r. został złożony wnio-

sek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Współkierownikami 

projektu byli prof. dr hab. August Chełkowski (1927–1999) 

i dr Antoni Winiarski. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

sfinansowała 50% kosztów Projektu. Pozostałe 50% uzyskano 

z dotacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (SUBIN 95), Komitetu 

Badań Naukowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Wielofunkcyjny Spektrometr Elektronów 

PHI5700/660 firmy Physical Electronics został zakupiony za kwo-

tę 4 189 199 zł i zainstalowany w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego 

w 1997 roku. 

Spektrometr umożliwia prowadzenie badań następującymi 

technikami:

-  spektrometria fotoelektronów wzbudzonych promieniowaniem 

rentgenowskim (XPS) i ultrafioletowym (UPS),

- spektrometria masowa jonów wtórnych (SIMS),

- spektrometria elektronów Auger’a (AES),

- skaningowy mikroskop elektronowy (SEM).

Zostały wykonane pilotażowe badania pyłów atmosferycznych ze-

branych na filtrach z włókna szklanego. Zbadano morfologię pyłów 

oraz ich skład chemiczny. Wyniki badań przedstawiono na dwóch 

konferencjach i w publikacji.

A. Wawroś, A. Winiarski, B. Cimander and M. Neumann. 

Analiza składu chemicznego pyłów zebranych na filtrach z terenu 

byłego województwa katowickiego metodą spektroskopii elektro-

nowej XPS. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne − Prace Specjalne, 

Zeszyt 15 (1999) 125-131.

which was decreasing with increasing strain. Relaxation of elec-

trical resistivity at constant stress was investigated for different 

strain ranges. 

It was proven that fibers with 50 weight per cent of carbon black 

shows the best electrical and mechanical properties. These fibers 

can be integrated as sensors into garments.

‘Hunt for dust and pollens with a spectrophotometer’

‘Installation of an ESCA spectrometer within the 
frames of German-Polish cooperation especially for 
environmental analyses in Silesia’

Antoni WiniArski1, Manfred neuMann2, August Chełkowski1

1  University of Silesia in Katowice, Institute of Physics;
  Division of Solid State Physics, Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
  e-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl
2  Fachbereich Physik, University of Osnabrück;
  49069 Osnabrück, Germany

The aim of this project was purchase of a multipurpose electron 

spectrometer and preliminary analysis of environmental parameters. 

The application form was sent to the Foundation of Polish-German 

Cooperation. Prof. dr hab. August Chełkowski (1927−1999) and dr 

Antoni Winiarski were co-heads of the Project. The Foundation of 

Polish-German Cooperation supplied the Project with funds of 50% 

of the total cost. The remaining 50% was taken from Foundation 

for the Promotion of Polish Science under the ”SUBIN’95” program, 

State Committee for Scientific Research and National Fund for 

Environmental Protection and Water Management. Multipurpose 

Electron Spectrometer PHI5700/660 from Physical Electronics was 

bought for 4,189,199 PLN and installed in Solid State Physics 

Department in the Institute of Physics in 1997.

This spectrometer offers many techniques for the complex charac-

terization of materials:

- XPS, X-ray Photoelectron Spectroscopy,

- UPS, Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy,

- SIMS, Secondary Ion Mass Spectroscopy,

- AES, Auger Electron Spectroscopy, 

- SEM, Scanning Electron Microscope.

Preliminary investigation was performed on atmospheric aerosol 

collected on glass fiber filters. Morphology of dust particles and 

their chemical composition were investigated.

The results were presented at two scientific conferences and pub-

lished in a journal.

A. Wawroś, A. Winiarski, B. Cimander and M. Neumann.

‘Chemical analysis of dust collected on filters in the area of Katowice 

province by photoelectron spectroscopy XPS’. Polskie Towarzystwo 

Mineralogiczne − Prace Specjalne, Zeszyt 15 (1999) 125-131.
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