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III cykl ''Spotkań z biologią XXI wieku'' na
UW
Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa przede wszystkim uczniów i nauczycieli biologii i nauk
pokrewnych. Pierwsze spotkanie z serii odbyło się na początku października. W jego trakcie prof.
Jerzy Dzik (Instytut Paleobiologii PAN) mówił o granicach poznania w biologii ewolucyjnej. Kolejne,
listopadowe spotkanie poprowadzi prof. Jan Kwiatowski (Instytut Botaniki UW), a podczas
następnych głos należeć będzie do profesorów - Andrzeja Kaczanowskiego (Instytut Zoologii UW),
Tomasza Umińskiego (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin), Krzysztofa Spalika (Instytut Botaniki UW)
i Piotra Dawidowicza (Instytut Zoologii UW).
III cykl wykładów zakończy w kwietniu przyszłego roku - rok 2008/2009 jest rokiem Karola Darwina
na Uniwersytecie Warszawskim - referat prof. Piotra Węgleńskiego (Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN), byłego rektora UW, zatytułowany "Wszystkie geny człowieka".
PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski
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