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TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA DLA PROFESORA DULAKA
Prof. dr hab. Józef Dulak, kierownik Zakładu
Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ otrzymał
doktorat honoris causa Uniwersytetu w Orleanie. Profesor Dulak od lat współpracuje z francuską uczelnią, między innymi przebywał na
niej jako profesor wizytujący w roku akademickim 2008/2009.

Prof. Dulak przyjmuje dyplom z rąk prof. Geralda
Guillaumeta

Uroczystość nadania tytułu odbyła się
15 marca 2012 r. Przewodniczył jej prezydent
Uniwersytetu w Orleanie, prof. Youssoufi Touré.
Laudację na cześć prof. Dulaka wygłosiła prof.
Claudine Kieda. Obok rodziny Profesora, wśród
zaproszonych gości byli także: prof. Alicja Józkowicz z Zakładu Biotechnologii Medycznej,
współpracownicy i przyjaciele z Orleanu, prof.
Jerzy Pielaszek – dyrektor stacji PAN w Paryżu,
pan Michał Kwiatkowski – konsul RP w Paryżu
oraz prof. Barbara Lisowska-Grosspiere (Paryż)
i prof. Roberto Motterlini (CNRS, Paryż).

Doktorzy honoris causa oraz władze Uniwersytetu
w Orleanie

W odpowiedzi na laudację prof. Dulak wygłosił krótkie przemówienie, w którym podziękował wszystkim, którzy w minionych latach
okazali swą pomoc i życzliwość w realizacji
współpracy między Zakładem Biotechnologii Medycznej i całym Wydziałem Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii UJ a Uniwersytem
w Orleanie. Podzielił się również rozważaniami nad kondycją i znaczeniem biotechnologii
medycznej we współczesnym świecie. W trakcie uroczystości doktoraty honorowe otrzymali
także uczeni z USA, Belgii, Niemiec, Chile oraz
Australii.
Badania prowadzone przez prof. Dulaka
dotyczą mechanizmów różnicowania komórek macierzystych oraz angiogenezy. Zajmuje
się on także terapią genową i komórkową oraz
biologią i terapią nowotworów. Zainteresowania prof. Dulaka obejmują również zagadnienia
z dziedziny bioetyki, socjologii oraz filozofii nauki.
Profesor Dulak jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz
członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa
Biologii Naczyniowej EVBO (od 2006 r.). Ponadto należy do szeregu komitetów i towarzystw
naukowych, w tym: komitetu naukowego Innovative Medicines Initiative (IMI) w Brukseli (od
2008 r.), Komitetu Biotechnologii PAN (od 2011
r.), Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (od 2007
r.), Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki oraz
Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Jest także zaangażowany w prace Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych, będącego organem
opiniodawczo-doradczym przy Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jako wykładowca brał udział w licznych
krajowych i międzynarodowych kongresach
cd. s. 24
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naukowych. Kilka z nich również współorganizował, m. in. Europejski Zjazd Biologii i Medycyny Naczyniowej, który odbył się we wrześniu
ubiegłego roku.
Profesor Dulak jest autorem i współautorem ponad 170. publikacji, które ukazały się
w takich czasopismach, jak: „Circulation”, „Journal of Experimental Medicine”, „Antioxidants
and Redox Signaling”, „Oncogene”, „American

Journal of Pathology” oraz „Arteriosclerosis
Thrombosis and Vascular Biology”. Profesor jest
członkiem komitetu redakcyjnego tego ostatniego periodyku – jednego z najważniejszych
z dziedziny biologii naczyniowej. Prace zespołu
profesora Dulaka należą do najczęściej cytowanych w minionym dziesięcioleciu publikacji
polskich badaczy z dziedziny biomedycyny.

ODSZEDŁ PROF. DR HAB. MARIAN RYCZKOWSKI

Prof. Marian Ryczkowski

W dniu 26 lutego 2012 roku zmarł w Krakowie w wieku 82 lat Marian Ryczkowski, emerytowany profesor nadzwyczajny UJ, Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami
Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z Uniwersytetem Jagiellońskim związany od 1954 roku, przeszedł przez wszystkie
szczeble kariery akademickiej. W latach 1986–2000 był kierownikiem Zakładu Fizjologii
i Biologii Rozwoju Roślin w Instytucie Biologii Molekularnej UJ (obecnie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).
Profesor Ryczkowski był wybitnym specjalistą w dziedzinie fizjologii wczesnych
etapów rozwoju roślin, autorem lub współautorem licznych prac doświadczalnych, monografii i rozdziałów w podręcznikach akademickich, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Wykształcił wielu magistrów biologii, oraz wypromował dwóch doktorów. W Zmarłym straciliśmy oddanego nauce, a przede wszystkim
dobrego i prawego Człowieka.
Jan Białczyk

PODSUMOWANIE XXXIX SZKOŁY ZIMOWEJ

fot. Marcin Zawrotniak

W dniach 4–8 lutego 2012 odbyła się w Zakopanem, w DW Bel-Ami, XXXIX Szkoła Zimowa
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
UJ poświęcona pamięci profesora Stanisława
Więckowskiego. Głównym organizatorem sympozjum był prof. dr hab. Jerzy Kruk. W Szkole
uczestniczyło ponad 150 osób, w tym 46 doktorantów, 38 studentów oraz 37 osób spoza Wydziału – wśród nich wielu naukowców
z ośrodków krajowych (Lublin, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Częstochowa) oraz

z zagranicy (Francja, Stany Zjednoczone, Kolumbia).
Program Szkoły obejmował wystąpienia
ustne, w tym wspomnienie o profesorze Więckowskim przygotowane przez prof. dr hab.
Kazimierza Strzałkę, oraz referaty naukowe zorganizowane w następujące sesje: „Współczesne
trendy w badaniach roślin” (przewodniczący:
prof. dr hab. K. Strzałka), „Uszkodzenia i naprawa DNA” (przew.: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki),

fot. Marcin Zawrotniak
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„Nowe strategie biotechnologii medycznej”
(przew.: prof. dr hab. Józef Dulak), „Doniesienie
różne” (przew.: prof. dr hab. Jerzy Kruk), oraz
„Biochemia i Biologia komórki (przew.: dr hab.
Jacek Międzobrodzki). Dodatkowo, w programie wystąpień ustnych przedstawiono prezentacje czterech sponsorów (MCB, MicroBioLab,
Kawaska, JCI). Uczestnicy Szkoły prezentowali
również wyniki swoich badań podczas dwóch
sesji plakatowych. Łącznie odbyło się 36 prezentacji ustnych i przedstawiono ponad 65
plakatów.
Szkoła Zimowa była doskonałą okazją
do zapoznania się z tematyką badawczą naszego Wydziału oraz innych ośrodków nauko-

wych w kraju i za granicą, ponadto stworzyła
możliwość integracji i nawiązania współpracy
z partnerami z innych ośrodków.
W programie Szkoły przewidziane były
również takie atrakcje jak uroczysta kolacja
z muzyką oraz kabaretowy wieczór zorganizowany przez studentów kół naukowych „Nobel”
i „Mygen”. Pomimo mroźnej pogody, dużym
zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane
wycieczki piesze w Tatry oraz wyjazdy narciarskie. Z pewnością tegoroczna Szkoła Zimowa
pozostanie na długo w pamięci jej uczestników.

fot. Marcin Zawrotniak

Jerzy Kruk

PIKNIK „POD DĘBEM”
Zespół Zakładu Biochemii Komórki serdecznie zaprasza wszystkich Czytelników „Tripletu” na coroczny piknik „Pod dębem”, który odbędzie się wczesnym popołudniem
w piątek, 25 maja.

Dr hab. Joanna Bereta wsród laureatów
I edycji konkursu INNOTECH
Projekt pt. „Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie
szczepie bakterii Salmonella”, uzyskał dofinansowanie w ramach programu INNOTECH prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. Projekt będzie realizowany przez
Konsorcjum JCI-UJ, w którym rolę lidera pełni
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., a zespół dr hab. Joanny Berety z WBBiB jest partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie badań.
Proponowana w projekcie terapia, oparta
jest na oryginalnej koncepcji naukowej i wynalazku śp. dra Michała Berety i wykorzystuje bezpośrednie działanie toksyczne bakterii na komórki nowotworowe oraz dostarczenie przez
nie sygnału mobilizującego układ odporności.
NCBiR przyznało na realizację projektu ponad 4 mln zł, z czego aż 2,2 mln przypada bezpośrednio na badania naukowe. W ciągu trzech
lat Konsorcjum zamierza doprowadzić do powołania spółki, która będzie odpowiedzialna za
dalszy rozwój nowej metody leczenia.
Grant MAESTRO dla dr hab. Joanny Cichy
Dr hab. Joanna Cichy z Zakładu Immunologii
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WBBiB otrzymała 2 655 900 zł na realizację projektu pt. „Inhibitory proteinaz serynowych jako
czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych”. Fundusze zostały przyznane przez
Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu
MAESTRO, skierowanego do doświadczonych
naukowców.

GRANTY

Grant POMOST dla dr Sylwii Łukasiewicz
Dr Sylwia Łukasiewicz z Zakładu Biochemii Fizycznej WBBiB została laureatką IV edycji programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej POMOST i uzyskała grant powrotowy w kwocie
419 650 zł na realizację projektu pt. „Role of serotonin-dopamine receptor heteromers as a new
target for antipsychotic drugs delivery”.
Program POMOST skierowany jest do naukowców wychowujących małe dzieci oraz
kobiet w ciąży: pierwszej grupie beneficjentów ma ułatwić powrót do intensywnej pracy
naukowej, drugiej – umożliwić prowadzenia
projektów badawczych. W zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno program
jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki» POIG 2007–2013”.
cd. s. 44
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Granty VENTURES dla doktorantów z WBBiB
Mgr Jarosław Jucha z Zakładu Biochemii Komórki oraz mgr Jacek Stępniewski i mgr Krzysztof Szade z Zakładu Biotechnologii Medycznej zostali jednymi z dziewięciu finalistów VIII
edycji konkursu i otrzymali środki na badania
oraz stypendia w ramach programu VENTURES
realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki
Polskiej.
Tytuły nagrodzonych wniosków to, odpowiednio: „Otrzymywanie aptamerów RNA hamujących aktywność metaloproteaz ADAM10
i ADAM17, jako potencjalnych leków w terapii
chorób nowotworowych i chorób o podłożu
zapalnym", „Nowe mechanizmy reprogramowania komórkowego wpływ kwasu walproinowego oraz oksygenazy hemowej-1" oraz „Nowy
model badawczy do poszukiwania związków
hamujących proangiogenną aktywność komórek macierzystych w niszy nowotworowej".
Doktoranci otrzymają w sumie na swoje badania 497 tys. złotych.
„Diamentowe Granty” dla studentek WBBiB
Zuzanna Nowakowska z Zakładu Mikrobiologii oraz Aleksandra Zuber z Zakładu Biologii
Komórki zostały laureatkami konkursu MNiSW

o „Diamentowy grant”, przeznaczonego dla
studentów, którzy już na studiach pragną prowadzić własne badania naukowe.
Każdy z nagrodzonych projektów – „Wykorzystanie systemu sekrecji PorSS Porphyromonas gingivalis do wydajnej produkcji białek
rekombinowanych bakterii klasy Bacteroides
i fluorescencyjnej lokalizacji bakterii beztlenowych w warunkach in vivo i in vitro” oraz „Badanie wpływu mikrofragmentów błonowych
na procesy związane z regeneracją skóry i ich
aplikacja kliniczna” uzyskał dofinansowania
w wysokości blisko 200 tys. złotych.

Zdobywczynie „Diamentowych grantów” –
Zuzanna Nowakowska i Aleksandra Zuber

KONFERENCJE I WARSZTATY
Zaproszenie na konferencję
„50 years of gene therapy”
W dniach 28–29 września 2012 r. w siedzibie
Polskiej Akademii Umiejętności (ul. Sławkowska 17) odbędzie się konferencja pt. „50 years
of gene therapy: the contribution of Professor
Waclaw Szybalski to science and humanity”. Wydarzenie dedykowane jest Panu Profesorowi
Wacławowi Szybalskiemu, w 50-lecie jego doświadczeń, które stanęły u podstawy terapii
genowej.
Wśród zaproszonych wykładowców są
badacze z całego świata m.in.: Alain Fischer
(Francja), Anne Galy (Francja), Claudine Kieda
(Francja), Patrick Midoux (Francja), Gustavo
Mostoslavsky (USA), Adrian Thrasher (UK), Seppo Yla-Herttuala (Finlandia) oraz sam prof. Wacław Szybalski (USA).
Organizatorami konferencji są: Polska
Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo
Biologii Komórki, Polskie Towarzystwo Biochemiczne oraz Zakład Biotechnologii Medycznej
WBBiB. Liczba uczestników jest ograniczona ze
względu na pojemność sali wykładowej, dla-

tego wszystkich zainteresowanych udziałem
w konferencji zachęcamy do wcześniejszej rejestracji: http://gt50yrs.org/.
						
Joanna Uchto
Konferencja Dziekanów Wydziałów Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich

fot. Domika Giza

W dniach 30–31 marca dwa Wydziały UJ: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii gościły u siebie Dziekanów
Wydziałów Nauk Przyrodniczych z innych polskich uniwersytetów. Konferencja DWNPUP,
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poświęcona była aktualnym zagadnieniom
dydaktycznym, w szczególności procesowi
wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)
oraz sposobom wewnętrznej kontroli jakości
kształcenia.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof.
dr hab. Zbigniew Marciniak, który jako Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest odpowiedzialny za wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji (wystąpienie
pt. „Dlaczego wdrażamy Krajowe Ramy Kwalifikacji”), prof. dr hab. Mieczysław Socha – wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej (wystąpienie pt. „Wewnętrzny system
zapewniania jakości w praktyce akredytacji
PKA”) oraz prof. dr hab. Józef Dulak – członek
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
(wystąpienie pt. „Ocena jednostek naukowych
– informacja o pracy KEJN”).
Konferencja złożona była z dwóch części – teoretycznej i praktycznej, przy czym ta
ostania poświęcona była na dyskusje, wymianę doświadczeń oraz omówienie problemów
napotkanych przy wdrażaniu KRK w macierzystych jednostkach. Program spotkania obejmował również zwiedzanie nowego kampusu UJ,
a także wizytę w Collegium Maius.
Warsztaty BMZ
Już po raz drugi zespół koordynujący projekt
„Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia” zorganizował warsztaty, które odbyły się 21 i 22
lutego br. W dwóch częściach – teoretycznej
i praktycznej – wzięło udział 150 studentów,
doktorantów i naukowców z ośrodków w całej
Polsce, reprezentujących różne specjalności
z zakresu biotechnologii, biologii i medycyny.
Podczas warsztatów wykłady wygłosili
badacze z Wydziału BBiB zaangażowani w realizację projektu. Prof. Józef Dulak, kierownik
projektu, podsumował ponad dwa lata działań organizacyjnych i promocyjnych, prof. Alicja Józkowicz przedstawiła zasady organizacji
nowoczesnej zwierzętarni, dr Justyna Drukała
opowiedziała o banku komórek oraz Pracowni
Inżynierii Komórkowej i Tkankowej, dr Krzysztof Pyrć – o Pracowni Wirusologii Molekularnej,
mgr Joanna Marczyńska – o najnowszej aparaturze zakupionej do Zakładu Immunologii, dr
Maria Rąpała-Kozik oraz mgr Oliwia Bocheńska
mówiły o urządzeniach w Pracowni Proteomiki
i Transkryptomiki. Z kolei wykład na temat badania dynamiki białek metodami mikroskopii
optycznej wygłosił prof. Jerzy Dobrucki, zaś
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o identyfikacji substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora Corona CAD opowiedział dr hab. Przemysław Malec. Drugiego
dnia metody obrazowania in vivo przedstawili dr Agnieszka Jaźwa i mgr Krzysztof Szade,
a o nowoczesnej pracowni histologicznej i mikrodysekcji laserowej mówiły dr Agnieszka Łoboda i mgr Agata Szade.
W warsztatach wzięli udział także zaproszeni goście z zagranicy: prof. Heinz Redl z Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and
Clinical Traumatology z Wiednia, który wygłosił
wykład pt. „Human derived cells and biomateriale” oraz dr Stephanie Lerondel z CNRS z Orleanu, która przedstawiła prezentację pt. „Tumor
microenvironment imaging for biomedical research and drug development”.
Drugiego dnia warsztatów uczestnicy
wzięli udział w zajęciach praktycznych, które
prowadzili: dr Agnieszka Łoboda i mgr Agata
Szade (zajęcia w pracowni histologicznej), dr
Agnieszka Jaźwa i mgr Krzysztof Szade (zajęcia z technik obrazowania in vivo); dr hab.
Przemysław Malec i dr Paweł Waloszek (zajęcia
w pracowni biotechnologii roślin), mgr Olwia
Bocheńska (analiza przy wykorzystaniu spektrometru masowego), mgr Paulina Rybak i mgr
Agnieszka Pierzyńska-Mach (analiza z zakresu
cytometrii obrazowej z wykorzystaniem mikroskopów STED i FCS/FLIM).

fot. Joanna Uchto

Krzysztof Szade prowadzi
warsztaty z obrazowania

Magdalena Jagła
Warsztaty metodyczne CropLife
w Krakowie
CropLife (ang. Enhanced plant productivity
through control of lifespan) należy do międzynarodowej sieci finansowanej przez 7. Ramowy Program Unijny. Głównym koordynatorem
przedsięwzięcia jest prof. Karin Krupinska z Instytutu Botaniki w Kilonii w Niemczech (Christian-Albrechts University of Kiel), podczas gdy
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka i prof. dr hab.
Tadeusz Sarna są partnerami w tym projekcie
i koordynatorami ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach projektu, w dniach 13–17 lutego b.r. na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii odbyły się warsztaty metodyczne
pt. „ROS and chlorophyll catabolites in leaf senescence. A biophysical approach”. Warsztaty trwały 5 dni i miały na celu zapoznanie uczestników
z podstawowymi analitycznym i biofizycznymi
cd. s. 64
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metodami analizy roślin jak
fluorescencja, EPR i HPLC.
Skierowane one były nie
tylko do doktorantów bezpośrednio zaangażowanych
w ten projekt, ale także do
osób z zewnątrz, które licznie brały udział w wykładach i zajęciach praktycznych.
Uczestnicy warsztatów CropLife
W pierwszych dwóch
dniach warsztatów uczestnicy mieli możliwość
wysłuchania wykładów, które przedstawili pracownicy Wydziału zaangażowani w realizację
projektu oraz zaproszeni specjaliści (dr Anja
Krieger-Liszkay, prof. Stefan Hörtensteiner,
prof. Zbigniew Miszalski), natomiast w ciągu
następnych 3 dni odbywały się zajęcia praktyczne.
Chociaż aura była wyjątkowo mroźna, nie
przeszkodziła uczestnikom w zwiedzaniu ciekawych miejsc i zakątków Krakowa m.in. Collegium Maius. Spotkanie sprzyjało zawieraniu
nowych przyjaźni, które będą kontynuowane
podczas dalszej współpracy między grupami
tworzącymi sieć CropLife.
Magdalena Kędra
IV Kongres Polskiej Biotechnologii
i EUROBIOTECH 2011
W dniach 12–15 października 2011 r. miało
miejsce w Krakowie ważne naukowe wydarzenie w dziedzinie biotechnologii: IV Kongres
Polskiej Biotechnologii I EUROBIOTECH 2011,
„Cztery Kolory Biotechnologii”. Kongres został
zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk
oraz firmę Targi w Krakowie sp. z o.o., pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Kongres stanowił połączenie dwóch imprez
naukowych, które do tej pory odbywały się
oddzielnie: Kongresu Polskiej Biotechnologii
i Środkowoeuropejskiego Kongresu Nauk o życiu – EUROBIOTECH.
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodziły następujące osoby:
•
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
•
prof. dr hab. Józef Dulak – Przewodniczący

panelu Biotechnologia Czerwona
prof. dr hab. Henryk Kołoczek – Przewodniczący panelu Biotechnologia Zielona
•
prof. dr hab. Andrzej Kononowicz – Przewodniczący panelu Biotechnologia Biała
•
prof. dr hab. Tomasz Twardowski – Przewodniczący panelu Biotechnologia Fioletowa
•
Ewa Woch – Wiceprezydent firmy Targi
w Krakowie sp. z o.o.
•
Paweł Błachno – Prezes Jagiellońskiego
Centrum Innowacji sp. z o.o.
Komitet Organizacyjny wraz z przewodniczącymi Sesji przygotował program Kongresu, który obejmował zarówno tradycyjne
obszary biotechnologii, jak i nowe rozwijające
się dziedziny, ukazując dotychczasowe osiągnięcia oraz rysujące się trendy. Kongresowi
towarzyszyła wystawa firm prezentujących wyroby i usługi związane z biotechnologią. Była
to okazja do ich promocji, a także do wymiany
informacji pomiędzy nauką i biznesem. Głównym celem Kongresu było zaprezentowanie
i dyskusja nad najważniejszymi osiągnięciami
w różnych dziedzinach biotechnologii oraz
stworzenie możliwości wymiany poglądów
i nawiązania współpracy pomiędzy uczonymi.
W tym celu zaproszono 112. najwyższej klasy
specjalistów z różnych dziedzin biotechnologii
do wygłoszenia wykładów podczas czterech,
wymienionych wyżej paneli, podzielonych na
siedemnaście sesji.
Oprócz wystąpień ustnych podczas Kongresu zaprezentowano 231 posterów. Autorzy
pięciu z nich zostali uhonorowani specjalnymi
nagrodami, a siedmiu innych autorów posterów otrzymało wyróżnienia. Całkowita liczba
uczestników Kongresu wynosiła 538 osób; reprezentowali oni 26 krajów. Językiem Kongresu był angielski.
Z IV Kongresem Polskiej Biotechnologii
i EUROBIOTECH 2011 połączone były dwie imprezy towarzyszące: Life Science Open Space
(93 uczestników) i The Innovative Medicines
Initiative (75 uczestników). W szystkie te wydarzenia naukowe miały charakter międzynarodowy i tworzyły doskonałą platformę do prezentacji najnowszych osiągnięć i perspektyw
rozwoju biotechnologii w Polsce i w innych
krajach.
•

Kazimierz Strzałka
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NAGRODY I STYPENDIA
Stypendia START dla doktorantek z ZBM
Urszula Florczyk i Anna Grochot-Przęczek, doktorantki w Zakładzie Biotechnologii Medycznej, uzyskały roczne stypendia naukowe w ramach programu START realizowanego przez
Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.
Program START skierowany jest do osób
rozpoczynających karierę naukową, które nie
przekroczyły 30 roku życia a już mogą się wykazać osiągnięciami w swej dziedzinie. Dzięki
stypendium mają one możliwość w pełni skoncentrować się na swojej pracy badawczej. W finale tegorocznego, dwudziestego konkursu na
stypendium, znalazło się 117 laureatów.

Urszula Florczyk

Eliza Łączna

Stypendia Miasta Krakowa
dla doktorantów WBBiB
Troje doktorantów – Urszula Florczyk (Zakład
Biotechnologii Medycznej), Eliza Łączna (Zakład Biologii Komórki) oraz Marcin Zawrotniak
(Zakład Biochemii Analitycznej) – otrzymało
Stypendium Naukowe Miasta Stołecznego Krakowa. Przyznawane jest ono już po raz piąty
tym uczestnikom studiów doktoranckich krakowskich uczelni (i innych jednostek naukowo-badawczych), których działalność naukowa
lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju nauki oraz naszego miasta.

Marcin Zawrotniak

HABILITACJE
Zenon Matuszak (AGH) – „Rola wybranych układów redoksowych w biofizyce stresu oksydacyjnego komórki pigmentowanej”. Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz, prof. dr hab. Janusz Sławiński, prof. dr hab. Tadeusz Sarna. 27 marca 2012 r.

Monika Czapla – „Mechanizm działania dimeru
cytochromu bc1 badany przy użyciu fuzyjnych
form białka z przerwaną symetrią kofaktorów
i centr katalitycznych”. Promotor: dr hab. Artur
Osyczka. 27 stycznia 2012 r.
Michał Potempa – „Mechanizmy obronne periopatogennych bakterii przed antybakteryjną
aktywnością dopełniacza”. Promotorzy: prof. dr
hab. Jan Potempa oraz prof. Anna Blom. 3 lutego 2012 r.
Magdalena Kalińska – „Mapowanie miejsc specyficzności wiązania substratów proteaz patogennych bakterii w tym proteaz produkowanych przez Staphylococcus aureus”. Promotor:
prof. dr hab. Jan Potempa, 10 lutego 2012 r.
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DOKTORATY
Jerzy Kotlinowski – „Wpływ aktywatorów PPARgamma na funkcjonowanie proangiogennych
komórek progenitorowych u myszy z cukrzycą”. Promotor: prof. dr hab. Alicja Józkowicz. 24
lutego 2012 r.
Grzegorz Bereta – „Regulation of activity of photoreceptor guanylate cyclase 1”. Promotorzy:
prof. Krzysztof Palczewski oraz prof. dr hab.
Marta Dziedzicka-Wasylewska. 2 marca 2012 r.
Anna Golda – „Rola zakażenia ludzkim koronawirusem NL63 w rozwoju wtórnej infekcji bakteryjnej”. Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa.
6 marca 2012 r.
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REALIZACJA PROJEKTU BMZ
Rusza nowa zwierzętarnia
Miło nam poinformować, że nowa Zwierzętarnia jest gotowa i można rozpoczynać prowadzenie w niej doświadczeń. Pierwsze zwierzęta
(myszy SCID-Beige i myszy C3H) zostały wprowadzone 29 marca. Zwierzętarnia zaplanowana jest tak, by utrzymywać myszy i szczury
w standardzie SPF (ang. specific pathogen free),
stąd konieczność ścisłego przestrzegania przez
badaczy i personel obowiązujących procedur.
Obecne wyposażenie pozwala na jednoczesne
utrzymywanie do 6000 myszy i do 200 szczurów. Za opiekę nad zwierzętami odpowiedzialne są trzy osoby z wyższym wykształceniem
zootechnicznym i doświadczeniem w pracy ze
zwierzętami laboratoryjnymi.

nia ściółki oraz magazyn paszy i ściółki;
•

część hodowlaną, niedostępną dla eksperymentatorów, zaopatrzoną w regały
i klatki hodowlane, stację wymiany klatek
oraz magazyn klatek;

•

część doświadczalną, dostępną dla badaczy, zaopatrzoną w regały i klatki hodowlane, stację wymiany klatek, laminar BL2
z oknem podawczym do pracy ze zwierzętami, lodówki i zamrażarki.

W części doświadczalnej znajduje się pokój zabiegowy i pokój obrazowania. Oba pokoje wyposażone są w filtry HEPA, lampy UV i system
wentylacyjny zapewniający nadciśnienie.
W pokoju zabiegowym można wykonywać zabiegi mikrochirurgiczne, wykorzystując stoły operacyjne zaopatrzone w platformy podgrzewane, lampę bezcieniową, lupę
operacyjną i mikroskop operacyjny połączony
z komputerem, systemy do anestezji wziewnej, system do koagulacji, system do pomiaru
ciśnienia krwi oraz system Langendorffa do
pracy na izolowanym sercu. Można w nim również zakładać hodowle komórkowe – pokój
zaopatrzony jest w komorę laminarną BL2 oraz
inkubator hodowlany, mikroskop odwrócony,
wirówkę z rotorami na probówki Eppendorffa
i próbówki typu Falcon oraz wirówkę cytospinową.

Pokój hodowlany dla myszy w nowej zwierzętarni

W pokoju obrazowania można wykonywać analizy przepływu krwi z wykorzysta-

W zwierzętarni prowadzona będzie
hodowla do potrzeb doświadczalnych myszy C57BL6/J typu dzikiego oraz szczepów
C57BL6/J z ekspresją GFP lub ekspresją lucyferazy we wszystkich typach komórek. Można
będzie również prowadzić hodowle innych
szczepów myszy i szczurów, pod warunkiem,
że zwierzęta wprowadzone do hodowli będą
spełniać standardy SPF. Zwierzęta do doświadczeń również muszą pochodzić wyłącznie
z certyfikowanych hodowli zachowujących
standard SPF, a ich stan zdrowia musi być potwierdzony świadectwami zgodnymi z wymogami Felasa.
Zwierzętarnia podzielona jest na 3 części:
•
część techniczną zaopatrzoną w autoklawy przelotowe, zmywarnię, stację usuwa-

niem laserowego przepływomierza Dopplera,
przyżyciowe pomiary luminescencji z wykorzystaniem systemu IVIS oraz analizy ultrasonograficzne z wykorzystaniem ultrasonografu
wysokiej rozdzielczości (Vevo-2100). W najbliższym czasie do części doświadczalnej dokupiona jeszcze zostanie jedna komora laminarna
BL2 do pracy na zwierzętach i regał pooperacyjny. Jedno z pomieszczeń zwierzętarni jest
przystosowane do prowadzenia doświadczeń
z wykorzystaniem zwierząt zakażanych bakteriami beztlenowymi.
Serdecznie zapraszamy do korzystania ze
zwierzętarni!
Magdalena Jagła
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Sobotnie spotkania z licealistami
24 marca 2012 r. zakończyła się tegoroczna
edycja warsztatów „Lifescience dla licealistów”
organizowanych przez KNSB „Mygen”. Podczas
czterech sobotnich spotkań 24-osobowa grupa uczestników, wyłonionych na podstawie
testu z wiedzy biologicznej, zdobywała wiedzę
i praktyczne umiejętności laboratoryjne. Zajęcia prowadzone były na terenie czterech zakładów: Biochemii Komórki, Mikrobiologii, Biochemii i Fizjologii Roślin oraz Biologii Komórki.
W każdą sobotę licealiści brali udział
w warsztatach prowadzonych przez studentów
zrzeszonych w Kole „Mygen” pod opieką doktorantów z poszczególnych Zakładów. Uczniowie liceów byli zafascynowani przytoczonymi
przez prowadzących tematami prac badawczych prowadzonych na WBBiB, możliwością
zwiedzenia pomieszczeń Zakładów, a przede
wszystkim własnoręcznego wykonania poszczególnych ćwiczeń. Przygotowano dla nich
izolację DNA, transformację bakterii, test żywotności komórek czy też pomiar aktywności
enzymatycznej trypsyny.

Była to już druga edycja projektu, która, podobnie jak w zeszłym roku, cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem. Licealiści byli
zaciekawieni nie tylko samymi zajęciami, ale
też studiami, Wydziałem czy też szeroko rozumianą dziedziną lifescience.
W tym miejscu władze Koła pragną serdecznie podziękować wszystkim kierownikom
Zakładów, pracownikom i doktorantom za
umożliwienie przeprowadzenia warsztatów
i pomoc podczas ich realizacji.

MYGEN

Uczestnicy warsztatów „Lifescience dla licealistów”

Przełom zimy i wiosny to pracowity okres dla KSB „Nobel”. W dniach 4–8 lutego w Zakopanem
odbyła się 39. Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, w organizacji
której KSB „Nobel” brało aktywny udział.
Dwa tygodnie później, 23–25 lutego odbył się drugi turnus II Programu Wymiany
Studentów Biofizyki, podczas którego studenci z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyjechali do Krakowa i uczestniczyli w ćwiczeniach laboratoryjnych, seminariach oraz wykładach prowadzonych na naszym
Wydziale.
Ponadto Koło „Nobel” właśnie ruszyło z kolejną edycją Spotkań z Biofizyką – programem mającym zachęcić licealistów do studiowania biofizyki. W ramach akcji Członkowie
„Nobla” gościli z wykładami tematycznymi nie tylko w liceach Krakowa, lecz także Tarnowa
i Sanoka, zaś 14 kwietnia przeprowadzili ćwiczenia laboratoryjne dla licealistów ukazujące,
jak od strony praktycznej wygląda praca biofizyka.
Poza tym pełna parą idą przygotowania do I Międzynarodowej Konferencji Studentów Biofizyki, która odbędzie się w dniach 18–20 maja 2012 roku.

NOBEL

								Aleksander Szczurek
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A TO CI HISTORIA!
STEDy State
Czyli w wolnym tłumaczeniu: „Państwo mikroskopów optycznych wysokiej rozdzielczości STED”.
Myślę, że można by tym mianem ochrzcić naszą ojczyznę. Do niedawna byliśmy jedynym ośrodkiem naukowym w Polsce, posiadającym takie urządzenie. Tymczasem media doniosły, że studentka Uniwersytetu Warszawskiego, Joanna Oracz, sama zbudowała podobny mikroskop. Gdy
po raz pierwszy przeczytałem tę informację w mediach, pomyślałem sobie – He, he, dziewczyna miała pomysł, oni na odczepnego powiedzieli: „No to niech Pani zrobi taki mikroskop”. A ona
potraktowała to dosłownie, wzięła i zrobiła… Ale potem przeczytałem cały artykuł i oblałem się
rumieńcem wstydu. Jakby tego było mało, nasi doktoranci uświadomili mi, że znają Panią Joannę,
poznali ją na którejś z konferencji studenckich, ona podeszła zainteresowana tematem posteru
(oczywiście dotyczącym mikroskopii STED) i, od słowa do słowa, zaprzyjaźnili się. Teraz są bardzo
dumni, że to ich koleżanka po fachu. W ten sposób konsoliduje się środowisko naukowe, takie
przyjaźnie trwają przez całe lata.
A ów mikroskop STED powstał w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW (oczywiście przy
współpracy z innymi jednostkami naukowymi). W tym samym Instytucie, którego nazwa widnieje
jako afiliacja autora artykułu w „Nature”, który ukazał się w 1933 r., a jest autorstwa ówczesnego
doktora, Aleksandra Jabłońskiego… Schemat, który tam widnieje, jest prototypem czegoś, co
każdy współczesny student biologii, chemii i fizyki na świecie powinien kojarzyć z hasłem: „Zmodyfikowany diagram Jabłońskiego”. W obecnej popularnej wersji różni się on od pierwowzoru,
choć zasadnicza idea jest mniej więcej zachowana. Może z wyjątkiem multipletowości spinowej.
Cóż, artykuł powstawał prawie równolegle do prac nad teorią orbitali Friedricha Hunda, rozwiniętej do pełnej postaci przez Roberta Mullikena dopiero w latach 50. Właściwie była to teoria
„elektronów na orbitalach”… I rację miał jeden z moich młodszych kolegów mówiąc, że „polscy
naukowcy również czasami publikują w «Nature» lub «Science»”. Choć szkoda, że w internetowym
katalogu archiwalnych numerów „Nature” zniekształcono nazwisko profesora do postaci „Jaboski”.
Szkoda również, że autorzy haseł „Diagram Jabłońskiego” w „Wikipedii” nie byli świadomi, że od lat
30. ubiegłego wieku fizyka atomowa i molekularna poczyniły znaczne postępy… We wszystkich
wersjach językowych (z polską włącznie) mamy do czynienia z modyfikacją (nieznaczną) oryginału opublikowanego w 1933 r. Pojawił się również mylny pogląd, że diagram Jabłońskiego jest ilustracją rezonansowego przekazu energii Förstera. Można ów diagram do tego celu wykorzystać,
ale nie jest! Prace Teodora Förstera ukazały się dopiero w drugiej połowie lat 40.
Chlubne są tradycje Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW i wiele kart historii nauki napisanych
jest po polsku. Jedna z nich nosi tytuł „Profesor Aleksander Jabłoński”. Ale miejmy nadzieję, nie
wyczerpuje tematu. Być może kolejne strony zostaną dopisane przez naszych młodszych kolegów i ich przyjaciół z Warszawy? Życzmy im tego!
									
Przemysław M. Płonka
1.

Jabłoński A. Efficiency of anti-Stokes fluorescence in dyes, Nature 1933;(131):839-840.

2.

Förster Th. Zwischenmolekulare Energiewanderung und Fluoreszenz, Ann Phys 1948;(6):5575.
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GOŚCILI U NAS
1–26 lutego 2012 r.
Dr Marcela Manrique-Moreno (Chemistry Institute, University of Antioquia,
Medellin, Kolumbia).
Gość Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin.

Archiving of Animal
Models, CNRS, Orléans, Francja). Goście Zakładu Biotechnologii Medycznej.

3 lutego 2012 r.
Prof. Anna Blom
Dr Marcela
(Lund
University,
Manrique-Moreno
Department of Laboratory Medicine, Section of Medical Protein
Chemistry, Skåne University Hospital, Malmö,
Szwecja). Wykład pt. „Innate immunity in autoimmune diseases”. Gość Zakładu Mikrobiologii.

22 lutego 2012 r.
Dr Jan Rodriguez
Parkitna (Instytut
Farmakologii
PAN
w Krakowie). Wykład
pt.
„Molekularne
fot. Joanna Uchto
mechanizmy deterProf. Heinz Redl
minujące działanie
mózgowego układu
nagrody”. Spotkanie w ramach cyklu wykładów
Krakowskiego Oddziału PTBioch „Herbatka
przy Gronostajowej”.

21–22 lutego 2012 r.
Prof. Heinz Redl (Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology, Austrian Cluster for Tissue Regeneration,
Austria) oraz Dr Stéphanie Lerondel (Centre
d'Imagerie du Petit Animal, Transgenesis and

28 marca 2012 r.
Prof. dr hab. Piotr Laidler (Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM). Wykład pt. „Komórki
nowotworowe na celowniku”. Spotkanie w ramach cyklu wykładów Krakowskiego Oddziału
PTBioch „Herbatka przy Gronostajowej”.
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