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UTWORZENIE LABORATORIUM POLSKO–FRANCUSKIEGO
W dniu 29 maja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, JM, prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz
dr Jean Claude Michalski, zastępca dyrektora
wydziału nauk biologicznych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) we Francji
podpisali umowę o utworzeniu laboratorium
stowarzyszonego między Zakładem Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ a zespołem Cell Recognition and Glycobiology z Centre de biophysique
moléculaire CNRS w Orleanie. W uroczystości,
która odbyła się w Sali Senackiej Collegium
Novum udział wzięli przedstawiciele delegacji
CNRS z Francji: dr Franc Pattus, dr Francesca
Grassia, dr Catherine Grillon oraz Dominique
Le Masne, attache naukowy ambasady francuskiej. Ze strony polskiej obok JM Rektora UJ
uczestniczyli prorektorzy UJ, prof. Stanisław
Kistryn oraz prof. Piotr Laidler, prof. Wojciech
Froncisz, dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, prof. Kazimierz Strzałka,
dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii, oraz inni zaproszeni goście. W uroczystości
wziął także udział prof. Michał Karoński, przewodniczący rady Narodowego Centrum Nauki
oraz dr Tomasz Perkowski, wiceprezes Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej oraz prof. Karol Musioł,
rektor UJ w latach 2005–2012.
Delegacja CNRS z Francji, w skład której
weszli: prof. Claudine Kieda, dr Jean-Claude
Michalski, dr Franc Pattus, dr Francesca Grassia, Vera Frassetto oraz dr Catherine Grillon,
podczas swojego pobytu w Polsce odwiedziła

Podpisanie umowy o utworzeniu laboratorium
polsko-francuskiego

również: Wydział BBiB, gdzie odbyło się m.in.
spotkanie z dziekanem prof. W. Fronciszem,
Małopolskie Centrum Biotechnologii, Jagiellońskie Centrum Innowacji oraz firmę Selvita.
Ponadto delegaci z Francji odbyli spotkania
z prof. Michałem Karońskim w Narodowym
Centrum Nauki oraz z prof. Piotrem Laidlerem
na Wydziale Lekarskim UJ.
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Delegacja z Francji przed budynkiem BMZ

Laboratorium stowarzyszone (LIA – Laboratoire International Associe) pod kierownictwem prof. Józefa Dulaka i prof. Claudine
Kiedy zlokalizowane będzie m.in. w nowych
pomieszczeniach na terenie powstającego
Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Jego
powstanie ma na celu prowadzenie wspólnych
badań nad mechanizmami rozwoju nowotworów i poszukiwaniem nowych sposobów leczenia tych chorób, w oparciu o nowoczesne, eksperymentalne terapie. Powstanie laboratorium
jest uwieńczeniem dziesięcioletniej współpracy obu zespołów, która dotychczas zaowocowała m.in. realizacją kilku wspólnych projektów
badawczych, trzema wspólnymi doktoratami,
kilkunastoma pracami magisterskimi, licznymi
wspólnie organizowanymi konferencjami oraz
warsztatami naukowymi, wreszcie nowymi
modelami badawczymi i publikacjami w prestiżowych czasopismach międzynarodowych.
Ponadto w umowie o laboratorium stowarzyszonym założono organizację warsztatów dla
zespołów badawczych z Polski i Francji, pierwsze z nich planowane są na listopad 2013 r.
i odbędą się we Francji w Orleanie.
Joanna Uchto
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ROZDANIE DYPLOMÓW

fot. Dominika Giza

26 czerwca kolejny rocznik studentów biotechnologii, biofizyki
i biochemii odebrał pamiątkowe
dyplomy i opuścił mury naszej
Alma Mater. W uroczystości zakończenia studiów jak zwykle
wzięli udział nie tylko sami absolwenci lecz także ich rodziny
i przyjaciele. Zaproszenie na ceremonię przyjął także Prorektor
ds. dydaktyki UJ, prof. Andrzej Mania, Prodziekani ds. studenckich z Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej – dr hab. Anna Pecio i dr hab. Jerzy Zachorowski a także Dyrektor Instytutu Farmakologii PAN, prof. Krzysztof Wędzony.
Pierwsza część uroczystości obejmowała
wystąpienia Dziekana WBBiB, prof. Wojciecha Froncisza, Prorektora Andrzeja Mani oraz
Prodziekan WBBiB ds. studenckich, prof. Marty Dziedzickiej-Wasylewskiej. Prof. Wojciech
Froncisz skoncentrował się w swej wypowiedzi
na osiągnięciach studentów i pracowników
WBBiB w minionym roku akademickim, prof.
Andrzej Mania pogratulował młodym biotechnologom, biofizykom i biochemikom wyboru
nowoczesnych studiów i uczelni z tradycjami,
prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska wyraziła
natomiast nadzieję, że dzięki zmaganiom z laboratoryjną materią absolwenci WBBiB zyskali
jedną z najważniejszych umiejętności w życiu,
tj. umiejętność pokonywania problemów.
Sama ceremonia wręczenia dyplomów
przebiegła w bardzo radosnej atmosferze.
Opiekunowie naukowi nowo mianowanych

magistrów nie tylko gratulowali im zdobycia
tytułu, ale też nie szczędzili osobom zebranym
na sali anegdot a nawet wierszyków o przebiegu powstawania prac magisterskich swoich
wychowanków.
Oficjalną część uroczystości zakończyło
przemówienie przedstawicielki absolwentów,
Barbary Zięby. W imieniu swoich koleżanek
i kolegów wyraziła wdzięczność nauczycielom
akademickim za przekazaną wiedzę. Osobne
podziękowania za ogromną życzliwość i pomoc w załatwianiu wszelkich formalności złożyła Paniom z sekretariatu ds. studenckich. Nie
zabrakło też podziękowań dla Rodziców za
trud jaki włożyli w wychowanie swoich dzieci
i wsparcie jakiego udzielali im podczas całych
studiów.

fot. Dominika Giza

Po wybrzmieniu hymnu Gaudeamus igitur
wszyscy opuścili aulę. Absolwenci zgromadzili
się przy wejściu do budynku i w świetle fleszy
rzucili w niebo zielone birety. Po tym symbolicznym geście wrócili do środka by wraz ze
swoimi promotorami, bliskimi oraz towarzyszami z roku wypić pożegnalną lampkę szampana.

RELACJA Z „PIKNIKU POD DĘBEM”
14 czerwca 2013 roku pozostanie w pamięci
nie tylko jako dzień kolejnego wydziałowego
pikniku ale także jako pierwszy, bezdeszczowy i bardzo ciepły piątek tej wiosny. Co prawda zabezpieczyliśmy się przed ewentualnymi
opadami rozstawiając namioty, ale dobrze się
złożyło, że chroniły one jedynie przed promieniami słońca. Tak więc dzięki intuicyjnemu wyborowi właściwego terminu zabawy, atmosfera
była chwilami aż zbyt gorąca! Odpowiedzialni
za wybór daty tegorocznego Wypaśnika pod
dębem (niestety dąb był tylko wirtualny) są tegoroczni organizatorzy pikniku – Wydziałowe
Koło Ochrony Przyrody Lokalnej, czyli ekipa Zakładu Biologii Komórki.

Nowością tegorocznego spotkania było
miejsce zabawy. Dzięki uprzejmości p. Aleksandra Jurka, właściciela Jurek Catering, był to
teren przylegający do wydziałowej kawiarenki.
Pan Jurek udostępnił nam namioty, stoły i ławy
oraz taras. Pozbyliśmy się tym sposobem m.in.

2

bliskiego „towarzystwa” samochodów. Zadbaliśmy też o coś dla ducha, a mianowicie odwiedził nas pan Zdzisław Mucha, trębacz mający
w swoim życiorysie dwudziestoletni okres grania z orkiestrami w Wiedniu.
Rozpoczęliśmy piknik mocnym, krakowskim akcentem – trębacz zwołał uczestników
Spotkania Hejnałem Mariackim, a później graniem na trąbce umilał czas podczas trwania
zabawy. Po przywitaniu wszystkich przybyłych,
w tym gości z Instytutu Nauk o Środowisku
i Biblioteki wysłuchaliśmy, jak zwykle świetnie
przygotowanej, wiązanki kilku standardów wykonanych przez nasz wydziałowy chór.
W końcu nadszedł czas rozpoczęcia degustacji smakołyków przygotowanych przez
przybyłych. Potrawy nie dość, że przepyszne
to jeszcze serwowane były nierzadko w wyrafinowany sposób. Tegoroczne Jury miało spory
kłopot z wyłonieniem zwycięzców konkursów
kulinarnych. Po wnikliwej analizie w konkursie
na najsmaczniejszą sałatkę, Jury uznało zwycięstwo Zakładu Biotechnologii Roślin za Owcę
Dolly. Najlepsze danie z grilla, Rajską Wyspę,
przygotował Zakład Immunologii, zaś najsmaczniejszy deser, którym były Pyszne Lody-N2, przyrządził Zakład Biofizyki Molekularnej.
Jak co roku odbył się konkurs sprawnościowy. Najbardziej malowniczą konkurencją były
zmagania w kręceniu hula-hop, w rytm melodii
granej na trąbce! Dodatkowo przedstawiciele
poszczególnych drużyn musieli na czas wyciągać szkiełka nakrywkowe z płytek hodowlanych oraz wprawić w ruch dysk Eulera tak, by
jak najdłużej się kręcił. Dla zainteresowanych,
już poza konkursem, była dostępna układanka
logiczna, tzw. Wieże Hanoi. Ostatnią z konkurencji „sprawnościowych”, która wzbudziła wiele emocji, była zgadywanka „Jaka to melodia?”.
Fragmenty różnych standardów grał na trąbce
p. Mucha.
W konkursie sprawnościowym rozgorzała ostra rywalizacja – o pierwsze miejsce łeb
w łeb szły Zakład Biofizyki Molekularnej i Zakład Biotechnologii Roślin. W końcu niewielką
przewagą punktów wygrał Zakład Biofizyki
Molekularnej, drugi był Zakład Biotechnologii
Roślin, a trzeci Zakład Biochemii Analitycznej.
W ogólnej punktacji w zmaganiach podczas
tegorocznego Wypaśnika trzecie miejsce zajął
Zakład Biochemii Analitycznej, drugie Zakład
Biofizyki Molekularnej, a zwycięzcą, i co za tym
idzie organizatorem przyszłorocznego spotkania, został Zakład Biotechnologii Roślin.
Prócz zaszczytnego obowiązku zorganizowania pikniku, zwycięzcy zostali uhonorowani
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fot. Tomasz Oleś

nagrodami w postaci przechodniego pucharu, kosza obfitości oraz Eppendwarfa, któremu jako uczelnianemu krasnalowi, jak sądzę
trzeba pomagać w niesieniu kaganka oświaty.
Wyjątkowym powodzeniem cieszyła się giełda
kwiatowa, podczas której zebraliśmy 550 zł,
które zostały wpłacone na konto Domowego
Hospicjum Dziecięcego w Krakowie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy! Do zobaczenia za rok!
Jadwiga Golda
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WBBIB NA FESTIWALU NAUKI I NAUKOWYM DNIU DZIECKA

Naukowy Dzień Dziecka
w Niepołomicach

Po raz kolejny Koła Studentów
„Nobel”, „Mygen” i „N.zyme”, a także doktoranci WBBiB wzięli udział
w Festiwalu Nauki na krakowskim
Rynku, który w tym roku odbywał
się w dniach 15–18 maja pod hasłem „Oblicza wody”. Opiekunem naszego stanowiska była dr hab. Anna
Wiśniewska–Becker, a wszystkie
doświadczenia mniej lub bardziej
nawiązywały do niezwykłych właściwości monotlenku diwodoru.
Młodzi odkrywcy mogli wyhodować własne komórki Traubego i obserwować ich „rozwój”, własnoręcznie zamienić wodę
w „wino” za sprawą nadmanganianu potasu
lub sprawdzić czy mają dość siły by wymieszać
olej z wodą. Wiele zachwytu wywoływała efektowna fluorescencja eozyny i fluoresceiny oraz
praktyczne zastosowanie tego zjawiska do badania komórek. Nie zabrakło też miejsca dla
modelowania molekularnego, które pojawiło
się na naszym stoisku za sprawą kilku symulacji
zwijania białek, dzięki którym młodzi badacze
mogli dowiedzieć się o kluczowej roli wody
w tym procesie. Studenci zaprezentowali również jak łatwo można wykonać swój własny pH-metr w domowych warunkach oraz opisywali
strukturę DNA, posługując się origami.

Duże zainteresowanie wśród gości stoiska
wzbudziły sinice, mikroskop fluorescencyjny
i „świecące” komórki, a także plakat „Bez wody
nie dasz z siebie 100%, czyli skutki odwodnienia”. W tym roku ponownie okazało się, że
nie tylko dzieci są zaciekawione otaczającym
je światem; proste zagadki i eksperymenty
dostarczały wiele radości również dorosłym.
Dodatkowo, czas na stoisku WBBiB osładzały
cukierki „krówki”, których sponsorem były Wodociągi Krakowskie. Nie ukrywamy, że i nam
ten dzień dał wiele satysfakcji, dlatego w przyszłym roku na pewno nas tam nie zabraknie.
Zgrany zespół z WBBiB zaprezentował swoje doświadczenia także w Niepołomicach podczas Naukowego Dnia Dziecka, który odbył się
2 czerwca w Małopolskim Centrum Dźwięku
i Słowa pod patronatem honorowym Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Burmistrza
Miasta i Gminy Niepołomice. Również i tam
nasze pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do sukcesu prezentacji naszego Wydziału
w trakcie obu tych wydarzeń.
Piotr Sroka

„DZIEWCZYNY DO ŚCISŁYCH”
W ramach ogólnopolskiej akcji o nazwie
„Dziewczyny do ścisłych”, której pomysłodawcą i koordynatorem jest Fundacja Edukacyjna
„Perspektywy”, 25 kwietnia gościliśmy na naszym Wydziale blisko 50 licealistek. Około godziny 10.15 pierwszych przybyłych gości powitała Prodziekan
ds.
studenckich,
prof. dr hab. Marta
Dziedzicka-Wasylewska. Nieco później doktorantka
z Zakładu Biofizyki,
Martyna Krzykawska-Serda wystąpiła z wykładem pt.
„Światło w ciemnościach – czyli
„Ścisłe dziewczyny” w Zakładzie Biochemii Analitycznej, jak chemia, fizyka
i informatyka walfot. Magdalena Demkowicz

czy z nowotworami”. Program Dnia Otwartego
obejmował także wizytę w laboratoriach Zakładów Biofizyki, Biochemii Fizycznej, Biochemii
Analitycznej oraz Fizjologii i Biochemii Roślin.
Na odwiedzających czekały również stoiska
poświęcone trzem kierunkom studiów – biochemii, biofizyce i biotechnologii.
Akcja „Dziewczyny do ścisłych”, której celem jest zachęcenie młodych kobiet do studiowania takich właśnie kierunków, stanowi rozwinięcie prowadzonej już od kilku lat akcji pod
nazwą „Dziewczyny na politechniki”. W tym
roku po raz pierwszy wzięły w niej udział także
uniwersytety, a nie tylko uczelnie techniczne.
Wśród jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego
które w kwietniu otwarły swoje podwoje dla
dziewczyn były również Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział
Chemii.
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ZAPOWIEDŹ MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW
27 września na naszym Wydziale odbędzie się Małopolska Noc Naukowców
2013. Organizatorem tego wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i jest ono realizowane przy współudziale licznych partnerów m. in. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główną ideą jest popularyzacja
nauki wśród mieszkańców Małopolski, a także przybliżenie dzieciom i młodzieży zawodu naukowca oraz zachęcenie ich do wybrania kariery naukowej. Noc Naukowców stanowi część ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Akcji Marie Curie i odbędzie się w miastach całej Europy.
Program WBBiB jest imponujący. Pod hasłem „Każdy może zostać naukowcem!” kryją się liczne atrakcje, m.in.:
• Wykład inauguracyjny pt. „Biologiczny krawiec, czyli jak naukowiec naprawia uszkodzenia skóry”, który wygłosi dr
hab. Justyna Drukała, Kierownik Pracowni Inżynierii Komórkowej i Tkankowej w Zakładzie Biologii Komórki WBBiB;
• „Bliskie spotkania z nauką i naukowcami”, czyli liczne pokazy, quizy i gry edukacyjne;
• Zwiedzanie Zakładów Wydziału;
• Warsztaty interaktywne i eksperymenty „Zrób to sam”;
• Zabawy i konkursy z użyciem podstawowego sprzętu laboratoryjnego dla najmłodszych uczestników, którzy marzą
o zostaniu naukowcem pt. „Magiczny i tajemniczy świat pipet, buteleczek i probówek”.
Impreza rozpocznie się o godzinie 17.00 i zakończy około 22. Wśród zakładów zaangażowanych w przygotowanie
kilkudziesięciu fascynujących pokazów i warsztatów są Zakład Biologii Komórki, Zakład Biochemii Komórki, Zakład Mikrobiologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin oraz Zakład Biofizyki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i zachęcamy do propagowania wiedzy o Małopolskiej Nocy
Naukowców 2013 na WBBiB wśród rodziny i znajomych. Szczegółowy program imprezy zostanie z początkiem września
udostępniony na stronie internetowej WBBiB.
29 kwietnia 2013 r. koordynatorzy dyscyplin
Narodowego Centrum Nauki ogłosili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów PRELUDIUM,
OPUS, SONATA oraz SONATA BIS. Granty otrzymało 12 pracowników oraz 4 doktorantów
WBBiB. Łączna kwota przyznanych funduszy
wynosi ponad 9,5 mln zł. Poniżej podajemy autorów zwycięskich projektów oraz kwoty środków przyznanych na ich realizację.
Konkurs PRELUDIUM
• Mgr Karolina Płaza – „CleavEx – uniwersalny system ekspozycji naturalnych sekwencji aminokwasowych do badania specyficzności enzymów proteolitycznych”,
100 000 zł.
• Mgr Jakub Kochan – „Badanie funkcji
transkryptu MCPIP1 metodą smRNA FISH.
Rola białka MCPIP1 w regulacji stanu zapalnego”, 74 890 zł.
• Mgr Wojciech Gałan – „Skład genomu
wirusa a oddziaływanie z gospodarzem.
Przewidywanie gospodarza na podstawie
sekwencji nukleotydowej genomu wirusa”,
92 543 zł.
• Mgr Aleksandra Milewska – „Identyfikacja deaminaz cytydynowych z rodziny
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APOBEC3 jako dodatkowego systemu
obronnego człowieka przed wirusami RNA,
na przykładzie koronawirusów”, 149 987 zł.

GRANTY

Konkurs OPUS
• Prof. Józef Dulak – „Nowe mechanizmy
naprawy tkanek: wpływ miR-378/miR-378*
na tworzenie naczyń krwionośnych w regeneracji niedokrwionych mięśni i gojeniu
ran”, 1 080 200 zł.
• Prof. Hanna Rokita – „Mechanizmy molekularne odpowiedzialne za śmierć komórkową indukowaną przez przeciwciało
monoklonalne 14G2a wiążące gangliozyd
GD2 na ludzkich komórkach neuroblastoma. Rola kinazy aurora A”, 509 500 zł.
• Prof. Andrzej Kozik – „Identyfikacja adhezyn patogennych grzybów Candida non-albicans”, 775 000 zł.
• Dr hab. Leszek Fiedor – „Udział chemicznego wygaszania tlenu singletowego
w pro- i antyoksydacyjnej aktywności karotenoidów”, 835 700 zł.
• Dr Anna Grochot-Przęczek – „Molekularny mechanizm angiogenezy indukowanej
GDF-15 i SDF-1 – nietypowa rola czynnika
transkrypcyjnego Nrf2”, 329 680 zł.
cd. s. 64
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Prof. Zbigniew Madeja – „Dynamika i lokalizacja miejsca aktywacji GTPaz z rodziny
białek Rho podczas elektrotaksji komórek
poruszających się zgodnie z różnymi strategiami migracyjnymi”, 435 400 zł.
Prof. Krystyna Urbańska – „Hamowanie
procesu przerzutowania czerniaków po
działaniu promieniowania protonowego –
poszukiwanie mechanizmów”, 640 785 zł.
Dr Katarzyna Gawron – „Znaczenie peptydów cytrulinowanych przez deiminazę
peptydyloargininową z Porphyromonas
gingivalis w chorobie zapalnej przyzębia”,
687 180 zł.

Konkurs SONATA
• Dr Benedykt Władyka – „Identyfikacja

•

i badania czynników wpływających na wirulencję gronkowców z wykorzystaniem
genomiki i proteomiki”, 465 400 zł.
Dr Andrzej Żądło – „Rola wybranych jonów metali przejściowych w usuwaniu reaktywnych form tlenu przez melaninę”, 497
545 zł.

Konkurs SONATA BIS:
• Dr Krzysztof Pyrć – „Internalizacja ludzkich koronawirusów do komórek gospodarza”, 1 470 434 zł.
• Dr Grzegorz Dubin – „Nowe kinazy o istotnej roli w procesie nowotworowym - charakterystyka strukturalna”, 1 496 600 zł.

HABILITACJE

W dniu 18 czerwca 2013 r. Rada Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii przyznała
stopień doktora habilitowanego Anecie Kaszy z Zakładu Biochemii Komórki. Podstawą
habilitacji dr Kaszy był cykl prac poświęcony cytokinie prozapalnej IL-1b oraz epidermalnemu czynnikowi wzrostu EGP.
Mediatory chronicznego stanu zapalnego, do których zaliczana jest interleukina-1,
mają bardzo złożony wpływ na rozwój nowotworów. Mogą one zarówno stymulować anty-nowotworową odpowiedź układu immunologicznego jak i aktywować procesy prowadzące do nowotworzenia i wzrostu inwazyjności komórek nowotworowych.
Dr Aneta Kasza wykazała m.in., iż czynnik transkrypcyjny Elk-1, który może być aktywowany zarówno przez EGF jak i IL-1b stymuluje ekspresję genów kodujących białka takie
Dr hab. Aneta Kasza
jak SRF (1), MCIPIP-1 (2), TPP (3) oraz PAI-1 (4).
1) SRF podobnie jak Elk-1 jest czynnikiem transkrypcyjnym i wspólnie z Elk-1 bierze udział w aktywacji wielu promotorów, w tym również promotora własnego genu SRP. 2) MCPIP-1 jest kluczowym regulatorem stanu zapalnego i jak
pokazały badania dr Kaszy uczestniczy on w degradacji transkryptu dla IL-1b (pętla sprzężenia zwrotnego). 3) Poziom
TPP jest obniżony w wielu typach nowotworów, a nadekspresja tego białka przyczynia się do spowolnienia wzrostu
guzów i ich unaczynienia. Dr Kasza wykazała, iż mimo że EGF jest w głównej mierze klasyfikowany jako czynnik odpowiedzialny za rozwój i wzrost nowotworów indukuje on także ekspresję TPP. 4) PAI-1 wpływa na inwazyjność komórek
nowotworowych poprzez zahamowanie aktywności proteolitycznej metaloproteinaz jak i poprzez modulację adhezji,
czyli oddziaływania komórek z białkami macierzy zewnątrzkomórkowej.
Badania dr Kaszy poszerzyły istniejący stan wiedzy na temat mechanizmów regulacji ekspresji genów przez IL IL-1b
oraz EGF oraz ich udziału w indukcji ekspresji genów, które pełnią ważną rolę w procesach rozwoju raka i stanu zapalnego.

DOKTORATY
Łukasz Skalniak – „MCPIP1 contributes to MG-

syną A”. Promotor: prof. dr hab. Józef Dulak. 11

132 toxicity by the inhibition of constitutive

czerwca 2013 r.

NFkB”. Promotor: dr hab. Jolanta Jura. 25 czerwca 2013 r.

Dominika Trembecka-Lucas – „A heterochromatin protein 1 dimer (HP1) and proliferating

Anna Stachurska – „Rola czynnika transkryp-

cell nuclear antigen (PCNA) interact in DNA

cyjnego Nrf2 oraz oksygenazy hemowej-1

replication and repair”. Promotor: prof. dr hab.

w uszkodzeniu nerek wywoływanym ochratok-

Jerzy Dobrucki. 4 czerwca 2013 r.
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NAGRODY I STYPENDIA
Student WBBiB wsród zwycięzców
przyszłego doktoratu już po trzecim roku stukonkursu „Generacja Przyszłości”
diów. Służyć to ma przyspieszeniu rozwoju ich
Robert Bernacik z Zakładu Fizjologii i Bioche- karier naukowych.
mii Roślin został laureatem nowego konkursu
przygotowanego przez
Medal dla doktorantMinisterstwo
Nauki
ki WBBiB za zgłoszei Szkolnictwa Wyższego
nie patentowe
pt. „Generacja PrzyszłoZgłoszenie patentowe
ści”. 8 maja br. wraz z 30
„Peptyd chemerynoinnymi autorami najlepwy” autorstwa Magszych projektów odebrał
daleny Banaś, dokw Warszawie nagrodę
torantki w Zakładzie
z rąk premiera RP DonalImmunologii WBBiB,
da Tuska oraz minister
oraz prof. Joanny Cichy
Barbary Kudryckiej.
i dr. Krzysztofa MurzyProjekt naszego stuna, zdobyło brązowy
denta nosi tytuł „Wykomedal podczas XVI
rzystanie rozkładu poMoskiewskiego Salotencjału elektrycznego
nu Wynalazków i Innoksylemu do detekcji rewacyjnych Technologii
lacji miedzy osobnikami
„ARCHIMEDES – 2013".
w biogrupach świerkoWcześniej to samo
wych”. Jego celem jest porozwiązanie
zostało
znanie zależności pomię- Robert Bernacik i jego opiekun naukowy
nagrodzone w konkurdr hab. Przemysław Malec
dzy drzewami rosnącymi
sie dla młodych badaw biogrupie. Roberta Bernacika szczególnie
czek Fundacji Kobiety Nauki – „Innowacja jest
interesuje zagadnienia zrastania się osobników
kobietą", którego celem było wyłonienie innooraz pomiar potencjału elektrycznego ksylemu.
wacyjnego autorskiego (lub współautorskiePragnie on zdefiniować rolę przewodnictwa
go) rozwiązania technologicznego lub koncepelektrycznego, a zatem i przepływu informacji
cji wdrożenia opracowanego już rozwiązania.
pomiędzy drzewami rosnącymi w bezpośredNagrodą dla zwyciężczyni była właśnie promonim sąsiedztwie.
cja konkursowego innowacyjnego rozwiązania
Przyznana nagroda pozwoli na opłacenie
badań, wyjazdów terenowych a przede wszyst- podczas Międzynarodowego Salonu Wynalazkim przygotowanie i wzięcie udziału w dwóch ków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES
konkursach: Międzynarodowej Sesji Kół Na- 2013 w Moskwie w dniach 2–5 kwietnia 2013 r.
ukowych Studentów Leśnictwa i na 19. Kongre- Fundatorem nagrody jest partner Polskiej Sieci
sie Federacji Europejskich Towarzystw Biologii Kobiet Nauki, Agencja Promocyjna Inventor Sp.
z o.o.
Roślin (FESPB).
Chemeryna jest białkowym produktem
genu
o nazwie TIG2, jako chemoatraktant
Diamentowy Grant
Maria Czarnek, studentka Biotechnologii zwią- uczestniczy w regulacji napływu niektórych kozana z Zakładem Biochemii Komórki, znalazła mórek układu odporności do miejsc zapalenia,
się w finale II edycji konkursu organizowanego natomiast jako adipokina reguluje metabolizm
przez MNiSW i jako jedna z blisko stu wybit- i różnicowanie komórek tłuszczowych.
Przedmiotem innowacji jest zupełnie
nych studentów z całej Polski zdobyła Diamentowy Grant. Uzyskane środki finansowe młoda nowa, dotychczas niebadana funkcja chemebadaczka przeznaczy na poznanie roli neure- ryny, polegająca na ochronie nabłonków przed
infekcją bakteryjną i grzybiczą. Pełna nazwa
guliny-2 w rozwoju nowotworów.
Podstawowym celem ministerialnego pro- patentu to: „Peptydy chemerynowe, kompogramu „Diamentowy Grant” jest umożliwienie zycja farmaceutyczna zawierająca te peptydy
szczególnie uzdolnionym i zmotywowanym oraz zastosowanie tych peptydów do leczenia
studentom prowadzenia badań pod kątem stanów patologicznych nabłonków”.
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„MYGEN”

Walnym Zebraniem 13 czerwca 2013 Koło
Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen”
podsumowało swoją tegoroczną działalność
i wybrało nowy Zarząd na rok 2013/14 w składzie:
• prezes – Maciej Bąk,
• wiceprezesi – Jan Majta i Dawid Żyła,
• skarbnik – Róża Pietrzycka.
Głównym osiągnięciem „Mygenu” w minionym semestrze było wydanie trzeciego
numeru zeszytu naukowego „Acta Mygenica”.
Jest to wydawnictwo mające na celu umożliwianie studentom biotechnologii i kierunków
pokrewnych prezentowanie swoich zainteresowań badawczych – zarówno wyników własnej pracy, jak i artykułów przeglądowych na
wybrany temat. Obecnie przygotowywany jest
czwarty numer, a jego wydanie planowane jest
na lipiec 2013. Poprzednie zeszyty są dostępne
w formie elektronicznej na stronie internetowej Koła.
W dniach 19–21 kwietnia odbyła się Trzecia
Studencka Konferencja Matematyczno-Informatyczno-Biologiczna „Liczby–Komputery–Życie”. Jest to wspólny projekt KNSB „Mygen”, Koła
Studentów Biofizyki „Nobel”, Koła Matematy-

ków Studentów UJ i Koła Studentów Informatyki UJ. Jego celem jest zapoznanie studentów
z dostępnymi technikami i praktycznymi zastosowaniami matematyki i informatyki w naukach biologicznych. Podczas konferencji wykłady przeprowadzili zaproszeni goście, odbyły
się także prezentacje studenckie i konkurs posterów.
Kolejnym dużym wydarzeniem w życiu
Koła był cosemestralny wyjazd naukowo-integracyjny. Tym razem w dniach 24–26 maja
mieliśmy okazję pojechać do Gródka nad Dunajcem. Wieczory spędzaliśmy tradycyjnie przy
ognisku z gitarą i śpiewem. Natomiast w ciągu
dnia prezentacje wygłosili prof. Alicja Józkowicz z Zakładu Biotechnologii Medycznej oraz
dr Dominik Czaplicki z Zakładu Biochemii Komórki, który dodatkowo przeprowadził warsztaty pracy grupowej.
Podczas okresu wakacyjnego nowo wybrany Zarząd zajmie się opracowaniem planu
pracy na rok akademicki 2013/2014, by na następnym Walnym Zebraniu, które odbędzie się
10 października, zaskoczyć nas bogatą ofertą
kierowaną zarówno do członków Koła, jak i pozostałych studentów Wydziału.

„NOBEL”
W dniach 24–26 maja odbyła się na naszym Wydziale II Międzynarodowa Konferencja Studentów Biofizyki organizowana
przez Koło Studentów Biofizyki „Nobel”. Jako jedyna tego typu impreza skierowana do młodych biofizyków, została objęta honorowym patronatem Rektora UJ, prof. dr hab. Wojciecha Nowaka oraz Dziekana WBBiB UJ, prof. dr hab. Wojciecha
Froncisza.
Organizowana przez koło „Nobel” konferencja już po raz drugi miała charakter międzynarodowy, czego potwierdzeniem była obecność uczestników z kilku krajów Europy oraz jednego uczestnika z Australii. Część naukową konferencji
uświetnili goście specjalni: prof. Claudine Kieda i prof. Gerald Kneller z Uniwersytetu w Orleanie oraz prof. Tadeusz Sarna
z naszego Wydziału.
Tematyka II MKSB pozwalała na zaprezentowanie się studentom i doktorantom zajmującym się mikroskopią, spektroskopią, biofizyką medyczną oraz modelowaniem molekularnym. Konkurs na najlepszą prezentację wygrał Rafał Białek
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), zaś najlepszy plakat należący do Weroniki Andrzejewskiej (również UAM)
został nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Biofizyczne. Konferencja nie odbyłaby się bez sponsorów, wśród których
wymienić należy przede wszystkim firmy Kawaska, Selvita oraz Meranco.
Współpraca organizatorów z Jagiellońskim Centrum Innowacji, będącym również jednym ze sponsorów tego wydarzenia, zaowocowała szkoleniem w zakresie innowacyjności w nauce i biznesie. Warsztaty przeprowadzone na terenie
parku technologicznego Life Science spotkały się z dużym uznaniem uczestników i z pewnością będą kontynuowane
w przyszłych edycjach konferencji.
Dla uczestników przewidziano także atrakcje nienaukowe. W programie znalazło się zwiedzanie Fabryki Schindlera
oraz piknik w Kryspinowie. Atrakcją pikniku była wizyta w parku linowym, gdzie wszyscy chętni mogli sprawdzić swoje
umiejętności.
Zadowolenie uczestników wyrażone w ankietach pozwala mieć nadzieję, iż przyszłoroczna edycja konferencji cieszyć się będzie jeszcze większym zainteresowaniem i zyska jeszcze większe uznanie zwłaszcza wśród zagranicznych
studentów i doktorantów.
Patryk Kuleta, Paulina Nowa
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Zbliża się rocznica założenia Koła Naukowego
Studentów Biochemii „N.zyme”. 3 lipca minie
rok odkąd zobowiązaliśmy się rzetelnie szerzyć
wiedzę o biochemii oraz rozwijać nasze umiejętności i zainteresowania. Nadszedł czas na
podsumowanie ostatnich miesięcy działalności koła.
16 kwietnia odbyło się pierwsze seminarium z cyklu ScienceCorner. Naszym gościem
była mgr Małgorzata Figiel, doktorantka z Zakładu Biochemii Fizycznej. Wystąpiła ona
z prelekcją pt. „Badanie struktury i stabilności
nowych białkowych leków przeciwnowotworowych”. Od tamtej pory miały miejsce jeszcze
dwa spotkania, odpowiednio 28 maja i 4 czerwca. Po interesujących wykładach na nurtujące
nas pytania odpowiadali kolejno dr Karolina
Bukowska-Strakova (Pracownia Farmakologii
Molekularnej Śródbłonka, JCET) zajmująca się
cytometrią przepływową oraz prof. dr hab. Marek Stankiewicz, Dyrektor Narodowego Cen22 kwietnia 2013 r.
Prof. Robert Huber (laureat Nagrody Nobla, członek
Max-Planck-Gesellschaft
i były dyrektor Max-Planck-Institut für Biochemie,
profesor Technical University of Munich, Niemcy).
Wykład pt. „Proteases and
their control, structures Prof. Robert Huber
and functions”. Gość Zakładu Mikrobiologii.
31 maja 2013 r.
Prof. Brian M. Hoffman (Northwestern University, Evanston, Illinois, USA). Wykład pt. „ENDOR
in Metallobiochemistry”. Gość Zakładu Biofizyki Molekularnej.
3 czerwca 2013 r.
Dr David B. Knaff (Center for Biotechnology
and Genomics, Texas Tech University, Lubbock,
USA). Wykład pt. „Ferredoxin-dependent plant
enzymes: Structural, mechanistic and biophysical studies”. Gość Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Biochemicznego.
16–22 czerwca 2013 r.
Prof. Zoltan Gombos, dr Zsuzanna Varkonyi,
dr Ildiko Domonkos (Institute of Plant Biology
BRC, Hungarian Academy of Science, Szeged,
Węgry). Goście Zakładu Fizjologii i Biochemii
Roślin.
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trum Promieniowania Synchrotronowego Solaris (tytuł wystąpienia: „Solaris – nowe światło
dla polskiej nauki”).
Podczas kwietniowej wizyty profesora Roberta Hubera na naszym Wydziale mieliśmy
zaszczyt odbyć z nim spotkanie, którego wynikiem było powstanie inspirującego wywiadu.
W maju na Festiwalu Nauki, który odbył się
pod hasłem „Oblicza wody” studenci z naszego koła starali się uświadomić słuchaczom jak
istotną rolę pełni ona w ludzkim organizmie.
Z kolei w czerwcu odwiedziliśmy Niepołomice,
by wziąć udział w tamtejszym Naukowym Dniu
Dziecka.
Zachęcamy do śledzenia naszych poczynań na stronie internetowej nzyme.pl. Wracamy już w październiku! A wraz z nami seminaria
ScienceCorner, do udziału w których serdecznie
wszystkich zapraszamy.

„N.ZYME”

Anna Kluza

Gościli u nas
28 kwietnia – 1 maja 2013 r.
Mgr Ankush Prasad (Department of Biophysics, Centre of the Region Hana for Biotechnological & Agricultural Research, Palacký University of Czech Republic, Olomuc, Czech Republic).
Gość Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin.
8–22 kwietnia 2013 r.
Dr Elena Garmash, dr Olga Dymova
(Institute of Biology, Komi Scientific Centre, RAS, Syktyvkar, Russia). Goście Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin.
Dr Elena Garmash i dr Olga Dymova w towarzystwie prof. Kaziemierza Strzałki

Cykl wykładów krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Oddziału „Herbatka przy Gronostajowej”:
29 maja 2013 r.
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza (Instytut Zoologii
UJ). Wykład pt. „Okołodobowa rytmika plastyczności mózgu”.
24 kwietnia 2013 r.
Prof. dr hab. Tadeusz Sarna (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ). Wykład pt.
„Tlen singletowy czy wolne rodniki – poszukiwanie nowych, skutecznych środków przeciwbakteryjnych przy użyciu fotosensybilizatorów”.
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a to ci historia!
Ala jednak nie ma kota…
Próbując charakteryzować naukę jako zjawisko społeczne, a przy tym typowo ludzkie, zatrzymujemy się przy dwu jej cechach, moim zdaniem stanowiących o jej istocie, zwłaszcza akcentujących
jej przynależność do sfery twórczości, pokrewnej malarstwu czy muzyce. Po pierwsze – nauka nie
jest demokratyczna. Nie można drogą głosowania ustalić – kto ma rację. Tu często w konfrontacji
ze społecznością naukową okazuje się, że to jednostka ma rację. Prawdziwości wyników badań
nie można przegłosować, a na pewno nie można tą drogą ustalić prawdziwości tezy naukowej.
Tak, jak nie można drogą głosowania ustalić, który z nurtów malarstwa jest najpiękniejszy. Wynika
z tego druga, chyba nawet ważniejsza cecha nauki – ma ona sens jedynie wówczas, gdy wynika
z podstaw wolności człowieka, w tym wolności twórczej. Nie można tu nikomu niczego kazać.
Tak jak malarzowi nie można nakazać używania tylko niebieskiej farby, nie ma sensu zmuszać naukowców do używania konkretnej metody, uprawiania konkretnej dyscypliny albo zajmowania
się konkretną tematyką. Twórczość malarska ograniczona do niebieskiej farby zmieni się w malarstwo pokojowe, a w podobny sposób ograniczana nauka, w rzemiosło naukowe. Można tą drogą
uzyskać wiele interesujących wyników, ale nie zbliży nas to do prawdy.
W 1907 r. młody absolwent późniejszej Politechniki Warszawskiej (a zatem inżynier) Marian
Falski wyjechał do Krakowa i wkrótce rozpoczął pod kierunkiem prof. Władysława Heinricha organizację pracowni psychologii doświadczalnej na UJ. Jego inżynierski umysł w połączeniu z doświadczeniem korepetytora pozwoliły świeżym okiem spojrzeć na proces uczenia się czytania.
W rezultacie powstał unikatowy i innowacyjny produkt, którego założenia po dziś wykorzystujemy w nauce czytania – słynny, udoskonalany potem przez niego tysiąckrotnie „Elementarz” („Elementarz Falskiego”, zupełnie jak „Biochemia Stryera”!), wydany po raz pierwszy w Krakowie w 1910
r. Marian Falski zauważył dwie ważne rzeczy – człowiek uczy się rozpoznawać („odgadywać”) całe
wyrazy, i to przede wszystkim na podstawie pierwszego i ostatniego znaku, a dopiero potem dostrzega w nim litery czy sylaby. Po drugie – proces nauki czytania musi postępować równolegle
do nauki pisania, choćby w związku z różnymi typami pamięci, biorącymi udział w uczeniu się.
Zarzucił wiec żmudne i jałowe sylabizowanie typu „bla-ble-bli-blo-blu” na rzecz opisu najbliższego otoczenia w rodzaju „Osa goni Asa”1. Innowacyjny ten pomysł przyczynił się do walki z analfabetyzmem u dorosłych i do powszechnej edukacji dzieci, nie wspominając o wzbogaceniu naszej
wiedzy dotyczącej procesów poznawczych i działania mózgu.
Falski przez całe życie skrupulatnie doskonalił swój ukochany wynalazek i zasięgał pomocy
np. poetów Skamandra. Jako chyba jedyny naród na świecie, uczymy dzieci podstaw języka ojczystego poprzez najpiękniejszy, czysty język poezji – przede wszystkim od Tuwima i Brzechwy.
Inteligentny, innowacyjny, pełen odkryć lingwistycznych język poezji, a nie straszące, niepedagogiczne, moralizatorskie opowieści Mamy-Gęsi. Co by było, gdyby Falskiemu „kazać” zajmować się
śrubami albo maszynami parowymi na politechnice? A raczej – co byśmy stracili?
Dlatego nie twórzmy może lepiej programów rozwoju innowacyjności, nie wysyłajmy naukowców do fabryk by podpatrywali jak przebiega produkcja masła. Pozwólmy natomiast biotechnologom i lingwistom, socjologom i biochemikom, biofizykom i… filozofom bawić się ze
sobą. Poczekajmy – co z tego wyniknie, a nie sankcjonujmy za to, że nie uprawiają „swojej” dyscypliny w „swojej” piaskownicy.
Przemysław M. Płonka
1.

Niestety, w moim wydaniu „Elementarza” z 1972 r. nie ma nigdzie nawet wzmianki o felinologicznych inklinacjach Ali, która, jak się okazuje, wcale nie miała i chyba nadal nie ma kota.
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