
NAZWA DZIEDZINA NAUKI ZASTOSOWANIE SŁOWA KLUCZOWE OPIEKUN
LOKALIZACJA 

I KONTAKT

Wydziałowe Laboratorium 

Skaningowej Mikroskopii 

Elektronowej

● nauki biologiczne 

● nauki chemiczne 

● nauki medyczne 

● nauki o materiałach

● analiza morfologii powierzchni, przekrojów i ultrastruktury obiektów 

    biologicznych, materiałowych oraz innych próbek fizyko-chemicznych 

    w mikro i nanometrycznej skali techniką FESEM 

● mikroanaliza rentgenowska SEM-EDX (identyfikacja pierwiastków 

    w mikroobszarach powierzchni) metodą dyspersji energii promieniowania 

    rentgenowskiego):  analizy punktowe, liniowe, rozkład powierzchniowy 

    pierwiastków 

● badania in situ próbek biologicznych i środowiskowych zamrożonych 

    w ciekłym azocie techniką Cryo-FESEM 

● analiza stopnia degradacji odpadów poużytkowych 

● analiza struktury polimerów z udziałem mikroorganizmów 

● badanie zmian w strukturze organizmów wywołanych czynnikami 

    środowiskowymi 

● monitorowanie procesów wzrostu i rozwoju organizmów żywych 

    w warunkach in vivo i in vitro 

● konsultacje specjalistyczne w zakresie metod badawczych, oceny i jakości 

    materiału biologicznego i fizyko-chemicznego, interpretacja i analiza 

    obrazu w SEM    

● mikroskop elektronowy

    skaningowy (Cryo-

    FESEM/EDX) 

● mikrofotografia 

● detektor SE, BSE 

● wiązka elektronowa 

● analiza EDX

dr Jagna Karcz

ul. Jagiellońska 28; 

sala A-21,B-19                     

tel. 32 200 93 74

Wydziałowe Laboratorium 

Biologii Molekularnej,

● biotechnologia 

● genetyka 

    molekularna

● biologia molekularna             

● markery molekularne               

● mapowanie genów                

● identyfikacja genów                  

● analiza zróżnicowania 

    genetycznego                                  

● analizy filogenetyczne               

● sekwencjonowanie DNA

● proteomika                               

● mutageneza                                     

● TILLING

mgr Michał Słota

ul. Jagiellońska 28; 

sala B-210 

tel. 32 200 95 59

Wydziałowe Laboratorium 

Markerów Molekularnych i 

Sekwencjonowania

● biotechnologia                       

● genetyka 

    molekularna

● genetyka roślin                          

● sekwencjonowanie                   

● elektroforeza     

● markery DNA, AFLP, SSR,

    SNP 

● TILLING                                              

● łańcuchowa reakcja 

    polimerazy

mgr Kornelia 

Adamska

ul. Jagiellońska 28; 

sala C-45                      

tel. 32 200 95 59

Laboratorium 

Sekwencjonowania 

Wysokoprzepustowego

● genetyka 

    molekularna

● projekty sekwencjonowania genomów roślinnych oraz analizy 

    metagenomów mikroorganizmów                                                                                                                                               

● badania oparte są o technologię pirosekwencjonowania z wykorzystaniem 

    sekwenatora 454 GS JUNIOR

● sekwencjonowanie 454
dr Mirosław 

Kwaśniewski

Jagiellońska 28; 

sala B-208                

tel. 32 200 94 57

● zastosowanie markerów molekularnych (AFLP, SSR, SNP) w mapowaniu 

    genów                                                                                                                                                                                   

● identyfikacja genów warunkujących procesy wzrostu i rozwoju oraz analizy 

    mechanizmów ich regulacji                                                                                                                                                                                     

● analiza zróżnicowania genetycznego w populacjach wybranych gatunków 

    roślin i zwierząt                                                                                                                     

● analiza różnicowa proteomów (elektroforeza 2D)                                                                                 

● sekwencjonowanie i klonowanie DNA                                                                                     

● mutageneza i analiza indukowanych mutacji z zastosowaniem strategii 

    TILLING (Targeting Induced Local Lesions in Genomes)                                                                               

● analiza ekspresji genów za pomocą qPCR
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Wydziałowe Laboratorium 

Biotechnologii Roślin

● biotechnologia                           

● genetyka                          

● kultury in vitro  roślin

● somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro  roślin modelowych                                       

● organogeneza in vitro  roślin modelowych                                                                                    

● transformacja roślin modelowych                                                                                                      

● mutageneza in vitro  roślin                                                                                                  

● kultury in vitro  pylników oraz izolowanych mikrospor jęczmienia

● wyprowadzanie linii podwojonych haploidów (DH) jęczmienia                                        

● mikropropagacja roślin umożliwiająca klonalną reprodukcję wybranych 

    gatunków

● elektroporacja                    

● kultury in vitro                       

● mikropropagacja   

● linie DH                          

● transformacja roślin

mgr Monika 

Gajecka

ul. Jagiellońska 28; 

sala A-213                                            

tel: 32 200 95 59

Wydziałowa Pracownia Analizy 

Obrazu
● cytogenetyka

● komputerowa analiza obrazu znajduje zastosowanie w badaniach biologii 

    molekularnej, biologii komórki, w fotometrycznych oznaczeniach ilości 

    różnych składników komórki oraz w morfometrycznej analizie kształtu                                                                                                                                                                                                                                  

● stosowana jest również w cytogenetyce do badania chromosomów i jąder 

    interfazowych                                                                                                                                                    

● zastosowanie do analizy kariotypów i konstruowania kario- i idiogramów 

    (karyotyping) oraz do analizy sygnałów hybrydyzacji in situ stosowanej 

    w mapowaniu chromosomów

● komputerowa analiza 

    obrazu
dr Bożena Kolano

ul. Jagiellońska 28; 

sala B-16                   

tel. 32 200 94 68

Wydziałowa Pracownia 

Mikroskopii Konfokalnej

● trójwymiarowa budowa struktur biologicznych zarówno roślinnych, jak 

    i zwierzęcych                                                                                                                                                                                       

● analiza zmian zachodzących w tych strukturach w wyniku różnorodnych 

    procesów fizjologicznych                                                                                                                                                 

● badania w zakresie mikrobiologii i biotechnologii

● mikroskopia konfokalna                                            

● analiza trójwymiarowa

dr Agnieszka 

Brąszewska-

Zalewska

ul. Jagiellońska 28; 

sala B-15                                                  

tel. 32 200 94 84

Pracownia Mikroskopii 

Fluorescencyjnej i Cytometrii 

Obrazowej

● mikroskopowa stacja skanująca wykorzystywana jest do ilościowych 

    i jakościowych analiz cytogenetycznych, opartych na pomiarach 

    intensywności fluorescencji in situ                                                                                                                                      

● umożliwia automatyczną akwizycję i jednoczesną analizę obrazu                                             

● określanie poziomu DNA bądź białek w określonych typach komórek lub 

    tkanek roślinnych i zwierzęcych                                                                                                                          

● analizy cyklu komórkowego czy lokalizacji sekwencji na drodze 

    fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ

● cytometria obrazowa 

● analiza ilościowa

dr Agnieszka 

Brąszewska-

Zalewska

ul. Jagiellońska 28; 

sala A-327                

tel. 32 200 95 71

Wydziałowa Pracownia 

Cytometrii Przepływowej

● badania parametrów optycznych cząstek (komórek, protoplastów, jąder 

    komórkowych, chromosomów), takich jak ugięcie i rozproszenie wiązki 

    światła oraz fluorescencji                                                                                                                                                          

● analizy jakościowe i ilościowe                                                                                                                  

● cytometria przepływowa
mgr Dorota 

Siwińska

ul. Jagiellońska 28; 

sala A-312                           

tel. 32 200 94 85

Laboratorium Cytogenetyki 

Molekularnej

● wielobarwna fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) w celu fizycznego 

    lokalizowania genów i różnych sekwencji DNA w chromosomach                                                                                                                                                                  

● identyfikacja chromosomów i analiza kariotypów roślinnych                                                                               

● test TUNEL i kometowy do określania wpływu czynników środowiskowych 

    i mutagennych na genom roślinny                                                                                                                

● analizy immunocytochemiczne modyfikacji chromatyny

● fluorescencyjna 

    hybrydyzacja in situ                        

● Comet-FISH 

● TUNEL 

● immunocytochemia

dr Elżbieta Wolny

ul. Jagiellońska 28; 

sala A-313                

tel. 32 200 95 53

● cytogenetyka
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Wydziałowa Pracownia Analiz 

Środowiskowych

● nauki biologiczne                        

● ekotoksykologia                                       

● ochrona środowiska

● określenie zawartości N, C i S w glebie, osadach dennych, roślinach itp. 

    (metoda wykorzystująca wysokotemperaturowe spalanie w rurze 

    z dozowaniem tlenu; selektywne oznaczanie pierwiastków odbywa się 

    w sposób sekwencyjny w detektorze przewodności cieplnej (TCD))                                                                                                               

● Oznaczenie zawartości pierwiastków (Cd, Cu, Zn, Ag, Pb, Ni, Mg, Ca, C, As, 

    Al, Fe, Se, Mn, K, Th) w materiale glebowym i roślinnym technikami FAAS 

    oraz GFAAS

● analizator elementarny 

    Vario Max CNS

● Spektrometr Absorpcji 

    Atomowej ICE 3500

dr Gabriela 

Barczyk

ul. Bankowa 9; 

sala 22 

tel: 32 359 22 60

Pracownia Mikroskopii 

elektronowej

● nauki biologiczne                        

●  nauki chemiczne                                       

●  nauki medyczne                                       

● nauki techniczne                          

● nauki fizyczne

● analizy ultrastruktury komórek i tkanek zwierzęcych oraz roślinnych                                                                                                                                                                                                                            

● analizy materiału biologicznego przy pomocy reakcji                                                                                    

●  immunocytochemicznych i enzymatycznych                                                                                                                                                             

● analizy struktury biopolimerów                                                                                                    

● analizy zmian w ultrastrukturze organizmów w zależności od warunków 

    zanieczyszczenia środowiska

● mikroskop elektronowy 

    transmisyjny                                                                                                 

● ultramikrotomy

ul. Bankowa 9;                    

sala 2                                      

tel. 32 359 13 61

Pracownia Histologiczna

●nauki biologiczne 

●nauki chemiczne 

●nauki medyczne 

● analizy tkanek metodą techniki parafinowej oraz przy zastosowaniu 

    innych żywic                                                                                                                                                                                 

● reakcje na skrawkach mrożeniowych                                                                                                        

● reakcje z użyciem przeciwciał pozwalających badać takie zjawiska, jak np. 

    śmierć komórkowa, rozmieszczenie różnorodnych białek w obrębie 

    badanych tkanek (np. keratyny, kaspazy, cytoszkielet, mikrofilamenty 

    mikrotubule)

● mikrotomy 

● kriostat 

● mikroskop badawczy

ul. Bankowa 9;                   

sala 2                        

tel. 32 359 13 61

Wydziałowa Pracownia 

Biochemii Białek

● biochemia                    

● enzymologia

● laboratorium wyposażone jest w sprzęt umożliwiający izolację 

    i oczyszczanie białek, ocenę czystości uzyskanych preparatów oraz ich 

    zagęszczanie, analizę właściwości biochemicznych białek

● spektrofotometr               

● koncentrator białek 

● elektroforeza

dr hab. Danuta 

Wojcieszyńska

ul. Jagiellońska 28; 

sala A-118                    

tel. 32 200 95 76

Wydziałowa Pracownia 

Biotechnologii Środowiskowej
● biotechnologia

● HPLC znajduje zastosowanie w biotechnologii środowiskowej poprzez 

    rozdział mieszanin i identyfikację poszczególnych związków poprzez 

    analizę ich widm spektralnych                                                                                                                                                                                      

● hodowle mikroorganizmów i badania ich potencjału biodegradacyjnego

● high-performance liquid 

    chromatography                      

● spectrofotometr

dr Izabela Greń

u. Jagiellońska 28; 

sala C-42                     

tel. 32 200 95 76

Pracownia Biomechaniki
● biotechnologia                       

● biofizyka

● badanie wytrzymałości, właściwości plastycznych oraz wyznaczanie 

    modułów mechanicznych wszelkiego rodzaju materiałów, w tym tkanek 

    w warunkach przyżyciowych                                                                                                                                                 

● badania można prowadzić przy obciążeniach statycznych i dynamicznych 

    w zakresie od miliniutonów do 50 niutonów                                                                                       

● oprogramowanie maszyny wytrzymałościowej pozwala na 

    przeprowadzanie własnych testów  nie tylko testów standardowych, ale 

    również projektowanie i wykonanie własnych testów mechanicznych                                                                                        

● dzięki bezdotykowej ekstensometrii możliwe jest badanie odkształceń 

    materiałów pod wpływem działania sił mechanicznych, zmian 

    temperatury, wilgotności i innych czynników fizycznych 

    i fizykochemicznych                                                                                                                                  

● badawczy mikroskop optyczny wyposażony w system analizy obrazu 

    umożliwia dokumentowanie i analizę struktury materiału

● maszyna 

    wytrzymałościowa                     

● wideoekstensometr                

● cyfrowa korelacja obrazu 

    (DIC)                                                                                                     

● mikroskop badawczy             

● TestWorks, analySIS-docu

mgr Jerzy 

Karczewski

ul. Jagiellońska sala 

28; sala                               

C-354                         

tel. 32 200 93 71

prof. dr hab. Piotr 

Świątek
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Wydziałowa Pracownia Biologii 

Komórki. Laboratorium  sondy 

ciśnieniowej i Laboratorium 

ultramikrotomu

● nauki biologiczne                 

● nauki chemiczne                     

● nauki medyczne     

● nauki fizyczne

● nauki biologiczne                  

● nauki medyczne

● badania ciśnienia turgorowego, modułu odkształcenia, przepuszczalności 

    hydraulicznej błon komórkowych                                                                                                                     

● mikroiniekcja                                                                                                                                                 

● fluorochromów

● analiza ultrastruktury komórek roślinnych w aspekcie zmian różnicowania 

    komórek oraz zmian wywoływanych przez niekorzystne czynniki 

    środowiskowe

● sonda ciśnieniowa      

● mikroskop badawczy

● ultramikrotom                                            

● mikroskop badawczy

dr Izabela 

Dobrowolska

ul. Jagiellońska 28; 

sala A-25                            

tel. 32 200 94 47

Pracownia Dokumentacji 

Botanicznej, Zielnik Naukowy 

Uniwersytetu Śląskiego (KTU)

● botanika                             

● taksonomia roślin

1. Gromadzenie w formie zakonserwowanych okazów, opracowanie 

     specjalistyczne, przechowywanie i udostępnianie kolekcji:                                                                                                                

● flory Górnego Śląska i terenów przyległych                                                                                                          

● gatunków roślin rzadkich i zagrożonych w Polsce                                                                            

2. Badania taksonomiczne i chorologiczne wybranych taksonów flory 

     naczyniowej:                                                                                                                                                                          

● rodzina wiesiołkowatych Onagraceae                                                                                                                                                                

● kozłkowatych Valerianaceae                                                                                                                                                        

● wilczomleczowatych Euphorbiaceae                                                                                                      

● storczykowatych Orchidaceae                                                                                                            

● traw Poaceae                                                                                                                                                

● zielnik naukowy KTU                   

● taksonomia roślin                                                                

● bazy danych o florze

dr Izabela Gerold-

Śmietańska

ul. 75-go Pułku 

Piechoty 1,                                 

41-500 Chorzów                                            

tel. 32 34 93 914

Pracownia Spektrometrii 

Absorpcji Atomowej

● biotechnologia 

    środowiska                                    

● chemia analityczna                                                

● ekotoksykologia 

● toksykologia

● badania i analizy środowiskowe metodą spektrometrii absorpcyjnej 

    z atomizacją w piecu grafitowym i płomieniu (GF-AAS/F-AAS), dla 

    określenia zanieczyszczenia środowiska metalami, a w konsekwencji 

    stopnia zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludności                                                                                                                                          

● oznaczanie zawartości pierwiastków cynku, miedzi, żelaza oraz metali 

    ciężkich – kadmu, niklu i ołowiu, w szerokim spektrum próbek 

    środowiskowych: w wodach, ściekach, glebach, tkankach organizmów 

    zwierzęcych i roślinnych, w próbkach produktów spożywczych                                                                                                            

● badania koncentrują się na poszukiwaniach organizmów wykazujących 

    wysoki stopień kumulacji metali – hiperakumulatorów, dla celów 

    bioremediacji środowiska                                                                                                                                                      

● metodyka obejmuje wszystkie etapy przygotowania próbek, od zebrania 

    materiału, poprzez suszenie, liofilizację, spalanie, oznaczenia, aż do 

    końcowej analizy statystycznej uzyskanych wyników                                                                                       

● Spektrometria AAS od kilkudziesięciu lat znajduje zastosowanie 

    w badaniach jakości wody, ścieków i odpadów, w przemyśle mineralnym 

    i metalurgicznym, a także w przemyśle petrochemicznym, spożywczym 

    i farmaceutycznym (instytuty naukowo-badawcze, wodociągi, stacje 

    sanitarno-epidemiologiczne oraz ośrodki związane z przemysłem)

● Spektrometria Absorpcji 

    Atomowej                                                                                                   

● AAS (Atomic Absroption 

    Spectrometry)

mgr inż. 

Magdalena 

Skowronek

ul. Bankowa 9;              

sala 314                            

tel. 32 359 12 60



NAZWA DZIEDZINA NAUKI ZASTOSOWANIE SŁOWA KLUCZOWE OPIEKUN
LOKALIZACJA 

I KONTAKT

Laboratorium Badań 

Enzymologicznych

● biotechnologia 

    środowiska                            

● chemia analityczna 

● ekotoksykologia                 

● toksykologia

● ocena zagrożeń środowiskowych z wykorzystaniem biomarkerów (enzymy 

    detoksykacyjne, enzymy antyoksydacyjne, białka stresu) u bezkręgowców                                                                                                                                          

● testy przesiewowe – analiza ekotoksyczności ogólnej wód, ścieków, 

    osadów i gleb                                                                                                                                                                                                                              

● testy genotoksyczności związków chemicznych w organizmach żywych – 

    badanie uszkodzeń DNA testem kometowym                                                                                                                                                            

● dostarczanie owadów z ustabilizowanej hodowli dla celów skarmiania 

    kręgowców, dla zaopatrzenia sklepów, ogrodów zoologicznych, materiał 

    do badań toksykologicznych i fizjologicznych dla jednostek badawczych                                                                             

● pomiary wartości energetycznej związków organicznych, w tym próbek 

    spożywczych i organizmów żywych (od 20mg s.m.) z wykorzystaniem 

    bomby i mikrobomby kalorymetrycznej                                                                                                             

● analiza neurotoksyczności różnych związków chemicznych za pomocą 

    wystandaryzowanych testów behawioralnych na owadach – metoda 

    otwartego pola                                                                                                                              

● poszukiwania bioindykatorów – wskaźnikowych gatunków bezkręgowców, 

    użytecznych w biomonitoringu środowisk narażonych na działanie 

    zanieczyszczeń i zmienionych na skutek antropopresji                                                                                               

● poszukiwanie, ocena przydatności, zastosowanie i standaryzacja 

    molekularnych, fizjologicznych i behawioralnych biomarkerów stresu 

    środowiskowego u bezkręgowców, jako systemu wczesnego ostrzegania 

    przed zagrożeniami środowiskowymi                                                                                                                                         

● badania nad wykorzystaniem biopreparatów do zwalczania szkodników                                                                                                                            

● badania fizjologii i biochemii przewodu pokarmowego bezkręgowców                                                                                            

● określenie warunków dla możliwości reintrodukcji gatunków chronionych, 

    zagrożonych wyginięciem                                                                                                                                    

● diagnoza stanu środowiska i kondycji biologicznej gatunków

● bezkręgowce 

● biomarkery 

● bioindykator                             

● biotest 

● hodowla 

    bezkręgowców                         

● zwalczanie szkodników                           

● reintrodukcja 

● spektrofotometria 

● enzymy  

● fluorymetria 

● elektroforeza                          

● bomba kalorymetryczna                         

● mikrobomba 

    kalorymetryczna

dr Alina Kafel,            

dr Katarzyna 

Rozpędek

ul. Bankowa 9;                                 

sala 324                          

tel. 32 359 12 60

Pracownia Analizy 

Morfologicznej Owadów
● nauki biologiczne ● fotografia i obróbka komputerowa obrazu

● binokular Nikon SMZ 1500 

    z kamerą cyfrową Nikon 

    DN 100                                                  

● mikroskop Nikon Elipse 

    E600                                                

● oprogramowanie 

    LuciaNet 2003

prof. dr hab. 

Aleksander 

Herczek

tel. 32 359 16 02

Pracownia Chromatograficzna
● nauki biologiczne                

● nauki chemiczne

● ilościowe i jakościowe analizy profili bakteryjnych komórkowych kwasów 

    tłuszczowych, ze szczególnym uwzględnieniem posfolipidowych kwasów 

    tłuszczowych 

● oznaczenia zawartości węglowodorów w różnych próbkach biologicznych

● chromatograf gazowy
dr Tomasz 

Płociniczak

ul. Jagiellońska 28; 

sala AS-40                         

tel. 32 200 94 70
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Pracownia Hydrobiologiczna ● nauki biologiczne 

● analizy oceny różnorodności makrobentosu i zooplanktonu                                                        

● mikroskop badawczy dolnostolikowy Olympus BX51, który umożliwia 

    prowadzenie obserwacji w polu jasnym                                                                                                                                                            

● mikroskop stereoskopowy Olympus SZX16 z podstawą Olympus SZX2-ILLT 

    i obiektywem Olympus SDF PLAPO 1XPF

● mikroskop badawczy 

    dolnostolikowy                              

● mikroskop stereoskopowy                             

● kamera cyfrowa                        

● mikroskop świetlny

dr hab. Mariola 

Krodkiewska

ul. Bankowa 9;                  

sala 119A                        

tel. 32 359 13 94

Wydziałowe Laboratorium 

Analiz Gleby

● nauki biologiczne                 

● nauki chemiczne                     

● nauki o ziemi

● analizy gleb, wody oraz roślin

● analizy fizyko-chemiczne gleb: uziarnienie, określenie kwasowości gleb 

    (aktualnej, potencjalnej), określenie zawartości węglanu wapnia w glebie, 

    określenie zawartości azotu całkowitego w glebie metodą Kjeldahla, 

    oznaczenie zawartości azotu ogólnego w wodzie, azotu azotanowego 

    w wodzie.

● kolorymetryczny pomiar stężenia parametrów fizyko - chemicznych za 

    pomocą spektrofotometru DR 5000 (azotany, azot całkowity Kjeldahla, 

    amonowy, chlor całkowity, chlorek, dwutlenek chloru, fosfor, reaktywny 

    (Ortofosforan), Krzem, Mangan, Miedź, Nikiel, Ołów, Potas, Siarczany, 

    Siarczek, Tlen, rozpuszczony, Żelazo całkowite)  w wodzie pitnej,  wodach 

    przemysłowych, powierzchniowych, gruntowych oraz ściekach. 

● aparat do destylacji z parą 

   wodną UDK129 

● spektrofotometr DR 5000 

   UV-VIS 

● aparat Scheiblera

● piec komorowy (muflowy)

● mineralizator mikrofalowy

dr hab. A. 

Kompała-Bąba

ul. Jagiellońska 28; 

sala CS-45          

tel. 32 200 94 96

Wydziałowa Pracownia 

Izotopowa

● fizyka 

● biologia 

● chemia 

● biofizyka

● pomiar akumulacji kadmu, selenu przez grzyby, 

● badania metaboliczne roślin

● radiometr Rust-3 

● radiometr RKP-1-2 

● otwarte źródła 

    następujących izotopów: 

    H-3, C-14, P-33, S-35, 

    Zn-65, Se-75, Cd-115m

dr Marcin 

Lipowczan

ul. Jagielońska 28; 

sala C-334

32 200 93 72


