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piero teraz, na emeryturze, gdy wolny jest 
od obowiazków administracyjnych na uczel-
ni i w Polskiej Akademii Nauk, ma warunki 
do poświęcenia całego swego czasu na bada-
nia naukowe. W 2012 r. uzyskał prestiżowy 
grant Maestro Narodowego Centrum Nauki 
na badania rozwoju chimer międzygatunko-
wych. Eksperymenty, które prowadzi wraz ze 
współpracownikami z Zakładu Embriologii 
UW mogą odpowiedzieć na pytanie, na czym 
polegają bariery rozwojowe nawet blisko 
ze sobą spokrewnionych gatunków ssaków. 
Tym razem mysz jest tylko jednym z bada-
nych przez Profesora gatunkiem ssaka. 

naukowa pt. „Mammalian Embryology Con-
ference. Celebrating Pioneering Work of 
Professor Andrzej K. Tarkowski”. Pozwoliła 
ona nie tylko uczcić jubileusz Profesora, ale 
również dokonać bilansu badań w dziedzi-
nie regulacji rozwoju ssaków, gdyż skupiła 
wielu z najlepszych, współczesnych embrio-
logów ssaków. W dwa tygodnie później FNP 
przyznała prof. Tarkowskiemu swoją dorocz-
ną nagrodę, która ze względu na jej prestiż 
nazywana bywa Polskim Noblem. Nagroda 
ta została przyznana Tarkowskiemu za cało-
kształt jego pionierskich badań nad rozwo-
jem myszy.

Pomimo wieku, profesor Tarkowski jest 
ciągle czynny zawodowo. Twierdzi, że do-

PROF. ANDRZEJ K. TARKOWSKI — PIONIER EMBRIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ SSAKÓW

Streszczenie

Przedstawiamy poniżej główne odkrycia Prof. 
Andrzeja K. Tarkowskiego jak również jego i zasłu-
gi dla rozwoju polskiej szkoły eksperymentalnej em-
briologii ssaków. Okazją do napisania tego artykułu 
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były 80. urodziny Profesora i nadanie mu przez Fun-
dację na rzecz Nauki Polskiej dorocznej nagrody na-
ukowej zwanej Polskim Noblem.

Below we present the main discoveries of Prof. 
Andrzej K. Tarkowski and his contributions for the 
development of the Polish school of experimental 
embryology of mammals. The jubilee of 80 years of 

Prof. Tarkowski and the recognition of his work by 
the Foundation for Polish Science through the an-
nual scientific award called the Polish Nobel Prize 
were special opportunities to write this article.
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