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Głęboko wstnqśnięci pruedwczesnq śmierciq hofesora Karola Taylora, chcieliśtny dać
wyraz naszego żalu i osamotnienia. Profesor brt nasrym rnistrzem oraz przy,jacielem. I{ażdy
z nas chciaĘ dużo o Nirn powiedzieć, dzisiaj jeszcze zĘt wiele, aby można to było
zmieścić na kilku stronach papieru. Sqdzimy, iż na dojrzałq ,eflel,sję oraz syntezę dorobku
naukowego Profesora przyjdzie jeszcze czas. Dziś pragniemy podpisać się pod wspom-
nieniem pośmiertnym napisanym pruez lego przyjaciela, Profesora Wacława Srybalskiego,
znajdując w Ęm tekście opis najważniejsrych osiągn,ięć kofesora Karola Taylora i
właściwq charakterystykę Jego qilwetki.

Uczniowie i wspÓĘracovrnicy Profesora K. Taylora, pracownicy Wydziału Biologii,
Geografii,.Oceanografii UG oraz pracowtlicy Międzyuczelnianego lVydziatu Biotech.
nologii UG-AI\'IG
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MIKRoBIOLoGIA STRACIł'A WYBITNBGo PoLsKIEGo NAUKoWCA'
PROFESORA IGROI,A TAYIORA.*

ChciaĘm poinformować wszystkich moich prryjaci&ł mikrobiologÓw, ż9 30-tego
sierpnia 1997 r, zmarł znakomity polski mikrobiolog, wirusolog oraz biochemik, prof.
Karol Taylor. Miał 69 lat. Był Rektorem Uniwersytetu Gdariskiego, jak rÓwniez
Kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej oraz Laboratorium Genetyki Moleku-
larnej. Zmarł w wyniku komplikacji ntiqzanych z infekcją wirusem C ż ftaczki, ktÓre
doprowadztły do niekontrolowanej, pooperaryjnej, opornej na anĘbiotyki bakteriemii.

Karol Taylor urodził się 9lutego 1928 r. w Poznaniu, w wybitnej rodzinie wy-
wodzącej się ze Szkocji i zamieszkałej w Polsce od ok. 300 lat. Ukoirczył Politechnikę
w Gdafisku, następnie doktoryzował się z zakresu wirusologii we Wrocławiu. Stopiefi
docenta uzyskał w 1966 r. na podstawie badafi, w ktÓrych wykazał, iż fag V i II
kodująry deacetylacyjny enzym, wykazujący specyficzność do powierzchniowego poli-
sacharydu, jest odpowiedzialny za pienrszy etap wysoko specyficznej infekcji Salmo-
nella. Zona Karola jest także wybitnym mikrobiologiem i zajmuje się badaniami nad
funkcją otaz regulacj4 kodowanych przez tr" białek litycznych.

WśrÓd głÓwnych odkryć dr K. Taylora naleĘ wymienić wykazanie w 1966167 po
raz pienrsty, że obie nici DNA ulegają transkrypcji. odkrycie to - dokonane w moim
laboratorium na Uniwersytecie Wisconsin - Madison - było przełomowe' poniewaz
w tym czasie sądzono ogÓlnie, żo tylko jedna nić, ,,nić sensowna'' ulega transkrypcji.
Następnie Karol przedstawił precyzyjnie regulowan4 kaskadę transkrypcyjn4 i opub-
likował pienvszą mapę transkrypcyjną; w pracy tej wykorzystał bakteriofaga }", przy-
czyniaj4c się tym samym do uznania tego organizmu, jako modelu do badafi moleku.
larnych. Jego praca została opublikowana w L967 roku w PNAS (67: 1618-1 625),
a następnie przedrukowywano ją w kilku ksiązkach oraz czasopismach specjalisty.
cznych.

Po powrocie do Gda ska, Karol zorganizował Instytut Biologii; wł4czajqc Mikro-
biologię, Biochemię oraz Biologię Molekularnąt poZoStał tężljego dyrektorem do roku
1975. W badaniach nad mechanizmami inicjacji replikacji DNA bakteriofaga
X zarÓwma in vivo (gdzie wykazał dułż4 niestabilność białka o)' jak i in vitro (p,,y uzyciu
acTyszczonych białek }" o i P) wykorzysĘwał normalne komÓrki oruz pozbawione
chromosomÓw ,,mini komÓrki''. Prace te były kontynuowane ptzez Karola w roku
1980/81 w laboratoriurn prof. Artura Kornberga w Stanford University. W ich wyniku
wykazał on fizyczne oddziałyvania pomiędzy białkami }', o i P.

Karol został vybrany Rektorem Uniwersytetu Gdafiskiego. Był nim w latach
1984-1985' tj. w trudnych czasach po narodzinach ,,Solidarności'', gdy władze
wprowadziĘ stan wojenny. W Ęm czasie wykazał się szczegÓlną zręcznością, odwag4
oraz pomysłowością w obronie studentÓw oraz swoich kolegÓw naukowcÓw. W wyniku
jego pro. demokraĘcznej aktywności i głoszeniu publicznie prawdy, wł'adze komunisty.
cznę wzięĘ na nim odwet, zabierając mu paszport araz pozbawiaj4c go funkcji Rektora
przed upłyrem kadencji.

Represje polityczne doprowadziĘ Karola do bardziej intensyvnej pracy laboratoryj-
nej w wyniku czega wykazał: (1) rolę białek gospodarza DnaA i GroE w replikacji
}u oraz (2) znacznej stabilności kompleksu replikaryjnego, ktÓry jest dziedziczony przez
tylko jedną potomnącząsteczkę DNA po kazdym cyklu replikacji }'. w czasie ostatnich
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siedmiu lat, gdy Polska cieszyt'a się pełną niepodległością, Karol opublikował około
Za-fi obszernych prac, głÓwnie w dobrze znanych zachodnich czasopismach, takich jak

Iournal of Bacteriologt, f. Molecular Biolog, Genetics, Wrologt, Gene, Molecular and
Gen. Genetics itp.

Gdy odwiedzitem Go w szpitalu w Gdaósku, mniej więcej miesi4c przed Jego
śmierci4, Karol był w dobrym nastroju i redagowat wraz z G. Węgrzynem rnanuskrypt
pracy na temat aktywacji głÓwnego prawostronnego prornotora transkrypcji }", poprzez
białko DnaA. odbyliśmy naprawdę stymulującq dyskusję!

oprÓcz badafi podstawowych, Karol rÓwniez promowat prace zastosowane z zakresu
mikrobiologii, jak np" ochrona przed infekcj4 bakteriofagow4 biosyntery niryny, zas.
tosowanie genetyki bakterii do monitorowania mutagennych/karcinogennych
zaniecryszcze Morza Bałtyckiego' Karol otrąymat wiele nagrÓd, medali arazwyrÓzniefr
naukowych, został wybr any Członkiern Korespondentęrn Polskiej Akadęmii Nauk.

Karol byt bardzo uprzejrnym' zawsze goto}Yym nieść pomoc człowiekiern, był praw-
dziwym gente1mgn.'em, zachowuj4cynn poczucie hum'oru' Byt wspaniaĘm eksperymen-
tatorem ' naucTycielern atal, głębokim myślicielem. Kochał zeglarstwo. Był biegĘm
otganizatorem, ktÓry startując praktycznie od zeta utworzyt na Uniwersytecie
Gdafrskirn kilka nowoczesnych, zorientowanych na biologię zakładÓw; ostatnio miat
duzy wkład w tworzenie innponujqcego' nowego gmachu Wydziafu Biotechnologii,
będzie on otwarty w ].998 r"

Karol pełnit ważną rolę zarÓwno w nauce światowej (w dziedzinię mapowania
kaskady zdarze transkrypcji oraz replikacji DNA)' jak i lokalnie, tworząc nowoczesną
biologię na Uniwersytecie Gdariskim. Jako wychowawca' przygotowyvat nowe gene-
racje Polskich mikrobiologÓw. Karo| oraz Jego geniusz byty nierozdzielne! Byt
wyjątkowq osobą i Jego mądrość, energia organizacyjn ?, & ostatnio Jego udział w two-
rzeniu Europejskiej sieci naukowej, są nie do oceniania.

Bardzo dziękuję dr Alinie Taylor i dr Grzęgorzowi Węgrzynowi za pomoc w redakcji
tego wspomnienia.
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łś Wspomnienię o prof. K. Taylorze zostało przygotowane dla AMS News, druku-
jemy je za zgodą Autora.


