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KATEGORIA A+ DLA WBBiB
30 września na stronie internetowej MNiSW opublikowana zostały wyniki parametryzacji przeprowadzonej na wiosnę b.r. przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – około tysiąc wydziałów oraz instytutów naukowych i badawczych w kraju zostało podzielonych na cztery kategorie:
A+, A, B i C.
WBBiB znalazł się w ekskluzywnej grupie ośrodków określonych przez minister Barbarę Kudrycką mianem „elity i wizytówki polskiej nauki”. W gronie 37 jednostek, które uzyskały najwyższą
notę A+ Uniwersytet Jagielloński, obok WBBiB, reprezentują jeszcze Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Polonistyki.
Przyznane oceny mają nie tylko charakter prestiżowy, ale też będą się bezpośrednio przekładać na wysokość dotacji przekazywanej przez MNiSW na badania statutowe.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
1 października 2013 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął się jubileuszowy, 650 rok
akademicki. Dzień później nowy rok akademicki został również uroczyście zainaugurowany
na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. W wydarzeniu tym wziął udział Prorektor
UJ ds. Collegium Medicum, prof. Piotr Laidler.
Wśród zaproszonych gości byli także Prezes
Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Paweł
Błachno oraz Dyrektor JCET, prof. dr hab. Stefan
Chłopicki a także – po raz pierwszy – dyrektorzy krakowskich liceów.
Wystąpienie Dziekana WBBiB, prof. Wojciecha Froncisza skierowane było przede wszystkim do studentów, rozpoczynających kolejny

ważny rozdział w życiu – podkreślał w nim m.in.
konieczność wykorzystania szansy jaką jest
studiowanie w Krakowie, na Wydziale, który
w procesie parametryzacji polskich jednostek
naukowych uzyskał prestiżową kategorię A+.
Życzył także studentom aby lata spędzone na
WBBiB były owocne, szczęśliwe, pełne ciekawych przeżyć, przyjaźni nawiązanych na całe
życie oraz fascynacji tymi dziedzinami nauki,
które wpisane są w nazwę naszego Wydziału.
Wyraził również nadzieję, że kilku lat spędzonych na WBBiB nikt ze studentów nie podsumuje po czasie słowami prof. Gadacza: „Żyjemy
w czasach marnych, czyli w takich, gdy na człowieka patrzymy jedynie z perspektywy tech-
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nicznej skuteczności”.
Następnie głos zabrał Prorektor UJ, prof. Laidler. W swoim
przemówieniu odniósł się do
czołowego, miejsca jakie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii zajmuje w rankingu
jednostek UJ-otowskich.
Ślubowanie złożone przez
studentów przyjętych w poczet
społeczności uniwersyteckiej
przyjęła pani Prodziekan ds.
dydaktyki, prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska. Następnie
Dziekan przedstawił kolegium
dziekańskie i pracowników
dziekanatu. Przy tej okazji złożono serdeczne i bardzo wzru-

szające podziękowania za długoletnią pracę
i wspaniałą atmosferę panującą w dziekanacie
ds. studenckich pani Janinie Mrugalskiej. W następnej kolejności Prezesi kół naukowych „Mygen”, „Nobel” i „N.zyme” zaprezentowali krótko
działalność swoich organizacji i zaprosili nowych studentów do aktywnego udziału w licznych przedsięwzięciach przygotowywanych
przez wszystkie trzy koła.
Wykład inauguracyjny pt. „Czy to astrocyty czynią mózg ludzki wyjątkowym?” wygłosiła
prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska. Uroczystość zakończył Dziekan, życząc studentom,
aby podczas studiowania nie zmniejszała się
liczba neuronów i astrocytów w ich mózgach.

BAROMETR SATYSFAKCJI STUDENCKIEJ

W latach 2011-2012 Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia przeprowadził wśród około
5 tys. studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
badanie o nazwie „Barometr Satysfakcji Studenckiej”. Ankieta zbudowana była z siedmiu
modułów tematycznych pozwalających na
ocenę:
1. warunków studiowania w jednostce
dydaktycznej studenta,
2. poziomu bezpieczeństwa na terenach
uniwersyteckich,
3. procedur przyznawania pomocy materialnej na uniwersytecie,
4. systemu informatycznego,
5. procedur administracyjnych,
6. działalności osób wspierających proces studiowania (m. in. prodziekanów
ds. studenckich, opiekunów roku, kierowników studiów, reprezentantów

studentów i doktorantów),
7. możliwości oceny pracowników dydaktycznych i administracyjnych przez
studentów.
Wśród czynników wpływających na komfort studiowania w jednostce dydaktycznej
(pkt 1.) uwzględnione zostały: wyposażenie
jednostki i jej sal w niezbędny sprzęt, dostęp
studentów do stypendiów i praktyk zawodowych, możliwość samodzielnego wybierania
przedmiotów, wyposażenie i funkcjonowanie
biblioteki instytutowej lub wydziałowej, charakterystyka kadry naukowo-dydaktycznej
oraz koleżanek i kolegów studiujących w tej
samej jednostce. Moduł dotyczący systemu
informatycznego (pkt 4.) obejmował działanie
uniwersyteckiej poczty elektronicznej, wydziałowych i instytutowych stron internetowych,
oraz systemu USOS.
Według informacji zamieszczonych w raporcie w badaniu wzięło udział 119 studentów
z WBBiB, odsetek odpowiedzi wyniósł 19,1%.
Nasi studenci bardzo wysoko ocenili:
• kadrę naukowo-dydaktyczną – m.in.
jej gotowość do dzielenia się wiedzą,
szacunek i życzliwość okazywaną studentom oraz zaangażowanie w ich
rozwój naukowy (I miejsce w rankingu
jednostek UJ);
• swoje koleżanki i kolegów ze studiów
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– w tym wzajemną życzliwość oraz
kulturę osobistą, wysokie aspiracje
naukowe, zaangażowanie w naukę
(I miejsce);
• wyposażenie
sal
dydaktycznych
w sprzęt specjalistyczny (I miejsce);
• ofertę kursów do wyboru (I miejsce);
• stronę internetową wydziału (I miejsce);
• wyposażenie
sal
dydaktycznych
w sprzęt komputerowy i audiowizualny (II miejsce);
• personel zajmujący się systemem
USOS (II miejsce);
• ogólne warunki studiowania, w tym
m.in. wyposażenie sanitarne budynku, dostępność szatni, punktów ksero,
punktów gastronomicznych, wielkość
sal itp. (II miejsce).
Przy określeniu poziomu satysfakcji ze

studiowania autorzy raportu wzięli pod uwagę
cześć elementów: ocenę kolegów i koleżanek
z jednostki dydaktycznej, ocenę kadry naukowo-dydaktycznej z jednostki dydaktycznej,
ocenę atmosfery studiowania na UJ, ocenę zadowolenia ze studiowania na UJ, ocenę zadowolenia ze studiowania na wybranym kierunku
i wreszcie ocenę szans na znalezienie pracy po
studiach.
W przypadku pięciu spośród wyżej wymienionych aspektów WBBiB został oceniony najwyżej na całym Uniwersytecie Jagiellońskim,
ostatecznie jednak zajął II miejsce, ustępując
tylko o jeden punkt Wydziałowi Matematyki
i Informatyki. Podsumowując wyniki badania
możemy z dumą stwierdzić, że studiowanie na
WBBiB to satysfakcja gwarantowana.

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA
W wyniku tegorocznej rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie przyjętych zostało
łącznie 213 osób, w tym:
•
•
•

także druga edycja studiów podyplomowych
„Biznes w biotechnologii” prowadzonych we
współpracy z Jagiellońskim Centrum Innowacji

na biochemię (studia I stopnia) – 35,
na biotechnologię (studia I stopnia) – 73,
na biofizykę (jednolite studia magisterskie)
– 24,
na biochemię (studia II stopnia) – 25,
na biotechnologię (studia II stopnia) – 52,
na kierunek Biotechnology in English (studia II stopnia) – 4.

(27 przyjętych). Nadal niesłabnącym powodze-

Studia doktoranckie w roku 2013/2014
rozpoczęło na WBBiB 31 magistrów. Ruszyła

Uniwersytecie, WBBiB nie zanotował zmian

•
•
•

niem cieszą się „Studia podyplomowe z biologii molekularnej” (37 przyjętych).
Podsumowując wyniki tegorocznego naboru należy podkreślić, iż pomimo niżu demograficznego i wyraźnego spadku liczby kandydatów na studia obserwowanego na całym
w ogólnej liczbie przyjęć.

SPOTKANIA W SAMO POŁUDNIE
Z BIOCHEMIĄ, BIOFIZYKĄ
I BIOTECHNOLOGIĄ
Po raz ósmy z kolei, od połowy października do końca listopada w sobotnie południa licealiści zainteresowani naukami biologicznymi będą mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów przygotowanych specjalnie z myślą o nich przez
pracowników WBBiB. Tegoroczny program „Spotkań” jest dostępny pod adresem:
http://www.wbbib.uj.edu.pl/oferta-dla-szkol/spotkania-w-samo-poludnie.
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Zapraszamy serdecznie!

październik 2013
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REMINISCENCJE Z MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW

Maszyny molekularne

Składanie origami DNA, fot. D. Giza

Obserwacje mikroskopowe

Tajniki fluorescencji

27 września 2013 r. już po raz siódmy odbyła się Małopolska Noc Naukowców. Głównym organizatorem tego wydarzenia, będącego częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej jest Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego. Uniwersytet Jagielloński, jako jedna z krakowskich uczelni biorąca udział w przedsięwzięciu, zaproponował w bieżącym roku bardzo obszerny program – swoje podwoje dla zwiedzających otworzyło aż 19 jednostek, w tym również WBBiB.
Impreza na naszym Wydziale rozpoczęła się o godzinie 17.00 od wykładu dr hab. Justyny Drukały pt. „Biologiczny krawiec, czyli jak naukowiec
naprawia uszkodzenia skóry”. W holu głównym na zwiedzających czekało
18 pokazów i quizów dotyczących m.in. tajników fluorescencji, magii enzymów oraz izolacji DNA. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również
warsztaty przygotowane przez Zakłady: Biochemii Komórki, Biofizyki, Biologii Komórki, Fizjologii i Biochemii Roślin i Mikrobiologii, a także sala dla
dzieci. Na realizację całego przedsięwzięcia uzyskaliśmy 2 000 zł z funduszy Unii Europejskiej oraz 23 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju UJ.
Wydarzenie okazało się ogromnym sukcesem – odwiedziło nas ok.
1400 osób z czego blisko 500 wzięło udział w warsztatach. Uśmiech i zachwyt malujące się na twarzach osób opuszczających późnym wieczorem
budynek WBBiB były jednoznacznym potwierdzeniem tej opinii. Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom, członkom kół naukowych „Mygen”
„Nobel” i „N.Zyme” oraz doktorantom i pracownikom, którzy z pasją i poświęceniem wzięli udział w przygotowaniu pokazów i warsztatów.
W imieniu organizatorów z WBBiB
Monika Rak

Izolacja DNA

Warsztaty dla dzieci

Aula wypełniona po brzego podczas wykładu dr. hab Justyny Drukały
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FNP Ventures
Mgr Maciej Cieśla z Zakładu Biotechnologii Medycznej został laureatem ostatniej edycji programu Ventures realizowanego przez FNP. Jego
projekt: „Nowy model w badaniach nad rozwojem mięsaka prążkowanokomórkowego – rola
oksygenazy hemowej-1 w biologii rhabdomyosarcoma” otrzyma wsparcie w wysokości 142
000 zł.
NCN Etiuda
Mirosław Książek z Zakładu Mikrobiologii
otrzymał grant doktorski pt. „Peptydazy kodowane przez genom bakterii z gatunku Tannerella forsythia” w wysokości 98 708 zł.
NCN Symfonia
Prof. Tadeusz Sarna z Zakładu Biofizyki zdobył
finansowanie w wysokości 6,5 mln zł na projekt
pt. „Dwoista rola światła niebieskiego – interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego
i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła
na degenerację i patologie siatkówki oka”.
Projekt ma na celu wyjaśnienie dwoistej roli niebieskiego światła dla funkcjonowania i zdrowia
człowieka. Niedawno odkryte fotoreceptory –
komórki zwojowe siatkówki, które okazały się
szczególnie wrażliwe na światło o długości fal
ok. 460–480 nm są całkowicie różne od pręcików
i czopków i tworzą tzw. system poza-wzrokowy
(ang. Non-Image Forming, NIF), który moduluje okołodobowe zmiany fizjologiczne u ludzi
i u zwierząt. Potencjalnie szkodliwy wpływ światła niebieskiego może uwidaczniać się w zmianach degeneracyjnych/patologiach siatkówki.
Tak więc proponowany projekt obejmuje cztery
dziedziny badań: neuropsychologię, neurofizjologię, fotobiofizykę i okulistykę.
Prof. Jan Potempa z Zakładu Mikrobiologii
otrzymał 6,5 mln zł na realizację badań na temat: „Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium – rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka” .
Bakterie wydzielają na zewnątrz komórki wiele
białek, które biorą udział w zdobywaniu pokarmu, odbierają bodźce ze środowiska lub wchodzą w skład złożonych struktur na powierzchni
komórki, takich jak fimbrie czy rzęski. W przypadku patogenów wiele z wydzielanych białek spełnia rolę istotnych czynników wirulencji. U bakterii gramujemnych wydzielane białka muszą
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przedostać się przez dwie bariery, błonę wewnętrzną (właściwa błona komórkowa) i błonę
zewnętrzną. Dotychczas opisane zostało 8 typów
systemów sekrecji (T1SS – T8SS), żaden jednak
z nich nie służy bakteriom odpowiedzialnym za
paradontozę do sekrecji ich czynników wirulencji. Bakterie te wykształciły unikatowy system nazwany przez nas PerioGate, w którym kluczem do
translokacji przez błonę zewnętrzną jest domena
C-terminalna. Głównym celem projektu jest skonstruowanie strukturalnego i funkcjonalnego modelu działania PerioGate jako nowego systemy
sekrecji białek u gramujemnych bakterii (T9SS).

GRANTY

NCN Maestro
Pan Prof. Tadeusz Sarna otrzymał także grant
w wysokości ok. 3 mln zł w konkursie Maestro
4 na badania „Wpływu niskocząsteczkowych
przeciwutleniaczy na fotoreaktywność barwników starczych – lipofuscyny i melanolipofuscyny oraz zdolność do indukcji stresu oksydacyjnego w nabłonku barwnikowym siatkówki”.
Badania te zmierzają do wyjaśnienia biofizycznych podstaw fototoksyczności lipofuscyny
i melanolipofuscyny w nabłonku barwnikowym
siatkówki (RPE) człowieka, oraz szczegółowego
rozpoznanie ochronnego działania wybranych
przeciwutleniaczy, takich jak zeaksantyny, luteiny, oraz witaminy E i C. W jego ramach między
innymi zostanie opracowany model in vitro przewlekłego stresu oksydacyjnego dla identyfikacji
biologicznych efektów barwników starczych
w komórkach RPE w warunkach przyżyciowego
stresu. Autorzy postulują, że naturalne przeciwutleniacze modulują fotoreaktywność barwników
starczych obniżając ich potencjał fototoksyczny
oraz zdolność do indukcji stresu oksydacyjnego,
któremu przypisuje się kluczowe znaczenie w patogenezie starczego zwyrodnienia żółtej plamki
(AMD).
NCiBR
Wspólny projekt pt. „Nowe inhibitory ścieżki
oksygenazy hemowej-1 jako potencjalne leki
przeciwnowotworowe” zgłoszony przez Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego i firmę Selvita S.A. otrzymał
w ramach II konkursu Programu Badań Stosowanych ogłoszonego przez NCBiR dofinansowanie w wysokości 3 697 302 zł. Liderem projektu, którego całkowity koszt wynosi 4 173
096 zł jest Selvita. ZBM WBBiB UJ otrzyma na
badania 2 269 920 zł. Koordynatorami badań
prowadzonych w ramach projektu są dr Tocd. s. 64

październik 2013
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masz Rzymski ze strony firmy Selvita S.A. oraz
prof. Józef Dulak z ZBM UJ.
W okresie trzech lat trwania projektu prowadzone będą wspólne badania nad poszukiwaniem
nowych inhibitorów oksygenaz hemowych jako
potencjalnych leków przeciwnowotworowych.
Idea projektu wywodzi się z wieloletnich badań
zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej, które wykazały istotną rolę oksygenazy hemowej-1
(HO-1) w procesach powstawania nowych naczyń krwionośnych i wielorakie związki HO-1
m.in. z powstawaniem i rozwojem nowotworów

oraz skutecznością terapii przeciwnowotworowej. Obecny projekt jest oparty także o rozwijającą się współpracę między Zakładem, a firmą Selvita i jest możliwy dzięki nowoczesnej
infrastrukturze badawczej Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii UJ stworzonej m.in.
w ramach projektu strukturalnego „Biotechnologia molekularna dla zdrowia” (POIG 02.01.00064/08).

NAGRODY I STYPENDIA
Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Dr Monika Czapla z Zakładu Biofizyki Molekularnej została jedną z 26 osób, które zostały
uhonorowane nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne rozprawy doktorskie napisane w roku 2012. Jej praca nosiła tytuł: „Mechanizm działania dimeru cytochromu bc1 badany
przy użyciu form fuzyjnych białka z przerwaną
symetrią kofaktorów i centr katalitycznych”.
Stypendia „Doctus”
Aleksandra Milewska z Zakładu Mikrobiologii
oraz Adam Górka z Zakładu Biochemii Fizycznej otrzymali w maju b.r. stypendium „Doctus”
z Małopolskiego Funduszu Stypendialnego dla
Doktorantów. Stypendium przyznawane jest
doktorantom drugiego roku studiów, których
badania mogą być w przyszłości wykorzystane
przez przedsiębiorstwa działające na terenie
Małopolski.
Konkurs na Studenckie Projekty Badawcze
29 lipca 2013 r. specjalnie powołana komisja
pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Kozika
ogłosiła wyniki tegorocznego Konkursu na Studenckie Projekty Badawcze. Po wnikliwej ocenie wniosków pieniądze na realizację własnych
badań przyznano następującym zespołom:
1. Tomasz Klaus, Małgorzata Kulesza, Alicja Karabasz – „Charakterystyka mysich
przeciwciał IgG jako odczynników nowej generacji do diagnostyki serologicznej”;
2. Anna Niewiarowska, Katarzyna Patrzałek, Klaudia Muszyńska – „Ocena wpływu 17-β-estradiolu na regulację receptorów kininowych w komórkowym
modelu choroby Parkinsona”;

3. Maciej Bąk, Maria Koźlak, Joanna Markiewicz – „Porównanie standardowej
metody detekcji microRNA techniką
RT-qPCR z wykorzystaniem starterów
niemodyfikowanych i modyfikowanych (LNA)”;
4. Bożena Milanović, Dominika Ostrowska, Dorota Zając – „Wpływ kinin produkowanych z ludzkich kininogenów
przez sekrecyjne proteinazy Canidida
albicans na przepuszczalność śródbłonka”;
5. Przemysław Dutka, Filip Pamuła, Anna
Salerno-Kochan – „Wykorzystanie bezkomórkowego systemu ekspresji do
syntezy ludzkiego receptora dopaminowego D2”;
6. Magdalena Kukla, Piotr Konieczny,
Marta Tempes – „Wykazanie interakcji
białka MCPIP1 z białkiem BCLAF1 za
pomocą immunoprecypitacji”;
7. Dawid Żyła, Anna Baranowska, Katarzyna Wajda-Nikiel – „Zastosowanie
metody crosslinkingu do badania oddziaływań pomiędzy Yin-Yang 1 i jego
partnerem molekularnym TBP”.
W bieżącym roku fundusze na pokrycie
studenckich badań pochodzą z dofinansowania projakościowego, jakie w listopadzie 2012
r. przyznane zostało przez MNiSW kierunkowi
Biochemia. W Konkursie mogli wziąć udział
zarówno studenci studiów licencjackich jak
i magisterskich wszystkich trzech kierunków
studiów prowadzonych na WBBiB.
Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych
doświadczeń.
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Staże podoktorskie w ramach programu SET
W czerwcu b.r. zakończył się ostatni nabór na
dwuletnie staże podoktorskie finansowane
z projektu o nazwie „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko”, inaczej SET (projekt
prowadzony jest na Uniwersytecie od dwóch
lat i powstał dzięki europejskim funduszom
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
Wśród szesnastu finalistów konkursu znalazły
się trzy osoby, które na przełomie października
i listopada rozpoczną pracę na WBBiB – są to dr
Robert Ekiert, dr Przemysław Grudnik oraz dr
Beatrycze Nowicka.
Dr Robert Ekiert ukończył studia magisterskie na naszym wydziale, a doktorat obronił na Uniwersytecie w Edynburgu w grupie
profesora Adriana Birda. W swoich badaniach
zajmował się epigenetyką oraz molekularnym
podłożem choroby neurologicznej – syndromu
Retta. Wyniki jego badań zostały opublikowane
w czasopismach „Nature Neuroscience” i „Nature”. Po powrocie do Krakowa dr Ekiert dołączył
do zespołu dr hab. Artura Osyczki w Zakładzie
Biofizyki Molekularnej, gdzie zamierza badać
wpływ mutacji powodujących choroby mitochondrialne na właściwości i funkcję kompleksu cytochromu bc1.
Dr Przemysław Grudnik jest absolwentem
biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał na
Uniwersytecie w Heidelbergu pracując w grupie prof. Irmgard Sinning, zajmującej się m.in.
mechanizmami syntezy białek błonowych.
W ramach stażu podoktorskiego będzie pracował w Zakładzie Mikrobiologii, w grupie dr.
Grzegorza Dubina prowadząc badania strukturalne nad proteinazami o nieznanym mechanizmie katalitycznym oraz kinazami zaangażowanymi w procesy nowotworzenia. Te ostanie
badania prowadzone będą we współpracy

z naukowcami z Niemieckiego Centrum Badań
nad Rakiem (DKFZ).
Dr Beatrycze Nowicka ukończyła biotechnologię na WBBiB, tu również w grudniu 2012
roku obroniła pracę doktorską. Podczas stażu w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin dr
Nowicka będzie kontynuować badania dotyczące roli antyutleniaczy z grupy lipidów prenylowych w odpowiedzi organizmów fotosyntetycznych na stres.
Stypendia dla doktorantów finansowane
z programu SET
Wśród 75 magistrów, którzy pomyślnie przeszli
rozmowy kwalifikacyjne i zostali w tym roku
przyjęci do programu interdyscyplinarnych
studiów doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko” jest ośmiu reprezentantów WBBiB. Są to: Krzysztof Berniak, Michał
Burmistrz, Ewelina Dobosz-Błażusiak, Michał
Gabruk, Paweł Mystek, Bożena Skupień-Rabian, Bianka Świderska oraz Gabriela Zielińska.
Trzyletnie studia prowadzone w języku angielskim składają się z 10 bloków tematycznych obejmujących łącznie 300 godzin zajęć
(wykładów i seminariów). W programie mogą
wziąć udział doktoranci, którzy ukończyli I rok
studiów na macierzystych Wydziałach UJ (Chemii, Biologii i Nauki o Ziemi; Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej; Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii; Matematyki i Informatyki; Historycznym; Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Filozoficznym; Studiów Międzynarodowych i Politycznych). Absolwenci studiów
są m. in. przygotowani do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy oraz
prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku
angielskim.

Komitety PAN apelują w sprawie badań na komórkami macierzystymi
W dniu 7 maja br. w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Biotechnologii, Komitetu Genetyki Człowieka
i Patologii Molekularnej, Komitetu Neurobiologii oraz Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Spotkaniu przewodniczyli prof. Tomasz Twardowski (przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN), prof. Ryszard Słomski
(przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka PAN) i prof. Józef Dulak (współorganizator spotkania). Uczestnicy przyjęli
dwa ważne dokumenty: stanowisko zebranych członków Komitetów PAN w sprawie badań nad komórkami macierzystymi w Polsce oraz wystąpienie do Komitetu Sterującego programu strategicznego STRATEGMED (NCBiR) o uaktualnienie
tematyki badawczej dla planowanych konkursów w medycynie regeneracyjnej. Teksty obu dokumentów dostępne są
na stronie: http://www.kbiotech.pan.pl. Informacja o spotkaniu i stanowiska ukażą się także na łamach nowego czasopisma: Panorama PAN (http://www.panorama.pan.pl/)
Joanna Uchto
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HABILITACJE
W dniu 24 września 2013 r. Rada Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii przyznała
stopień doktora habilitowanego Beacie Myśliwej-Kurdziel z Zakładu Fizjologii i Biochemii
Roślin. Podstawą habilitacji dr Myśliwej-Kurdziel był cykl prac opublikowanych w latach
2004-2013 dotyczących właściwości absorpcyjnych i fluorescencyjnych protochlorofilidu
w wybranych układach modelowych i naturalnych.
Protochlorofilid jest jednym z kluczowych produktów pośrednich szlaku biosyntezy
chlorofilu, podstawowego barwnika fotosyntetycznego. Jego redukcja do chlorofilidu
w roślinach okrytonasiennych zachodzi wyłącznie w obecności światła i odgrywa istotną rolę w biogenezie aparatu fotosyntetycznego, jak również w procesie rozwoju roślin.
Całkowite uzależnienie biosyntezy chlorofilu od obecności światła jest obserwowane wydr hab. Beata Myśliwy-Kurdziel łącznie w roślinach okrytonasiennych, a jego mechanizm i znaczenie w fizjologiczne są
obecnie przedmiotem licznych badań.
Prace dr Myśliwej-Kurdziel dostarczyły nowych danych dotyczących właściwości absorpcyjnych i fluorescencyjnych
protochlorofilidu w układach modelowych obejmujących rozpuszczalniki organiczne o różnych właściwościach fizykochemicznych reprezentujące najprostsze układy modelowe oraz liposomy i układy micelarne symulujące naturalne otoczenie błonowe protochlorofilidu in vivo.
Do najważniejszych wyników tych prac należy m.in. wykazanie zależności maksimów absorpcji i fluorescencji oraz
czasów życia fluorescencji protochlorofilidu od polaryzowalności rozpuszczalnika oraz pokazanie wpływu wiązań wodorowych na te parametry; charakterystyka agregatów protochlorofilidu i protochlorofilu w rozpuszczalnikach organicznych i w roztworach detergentów; pierwsza w piśmiennictwie charakterystyka agregacji protochlorofilidu w lipidowych układach modelowych; określenie lokalizacji protochlorofilidu i protochlorofilu względem dwuwarstwy lipidowej
w liposomach; wykazanie oddziaływań reszt galaktozy w galaktolipidach oraz grup polarnych fosfolipidów z badanymi
związkami. Uzupełnienie prac w układach modelowych stanowią prace dotyczące wpływu jonów wybranych metali
ciężkich (kadmu, chromu, żelaza i rtęci) na właściwości fluorescencyjne i strukturę błon izolowanych z etioplastów roślin.
Prace dr Myśliwej-Kurdziel dostarczyły ważnych danych na temat organizacji protochlorofilidu i protochlorofilu
w układach modelowych i w błonach naturalnych, które są referencyjne do badań na układach in vivo.

DOKTORATY

„N.ZYME”

Anna Piłat – „Modulatory effects of melanosomes on expression of heme oxygenase-1 in retinal pigment epithelium cells under oxidative
stress in vitro”. Promotor: prof. dr hab. Tadeusz
Sarna. 2 lipca 2013 r.

Chhavi Aggarwal – „Phototropin signaling in
higher plants crosstalk with phosphoinositide
pathway and the mechanism of phototropin 2
internalization”. Promotor: prof. dr hab. Halina
Gabryś. 2 lipca 2013 r.

Wraz z nastaniem nowego roku akademickiego członkowie Koła Naukowego Studentów Biochemii „N.Zyme” powrócili do aktywnej działalności. Wielu z nas wzięło udział
w organizacji Małopolskiej Nocy Naukowców,
podczas której osoby na co dzień nie związane
z nauką mogły zobaczyć na czym polega praca
naukowca i spróbować swoich sił w prawdziwym laboratorium. Oczywiście nie mogło nas
również zabraknąć na inauguracji roku akademickiego. Była to znakomita okazja do poznania nowych studentów naszego Wydziału oraz
przybliżenia im zagadnień, którymi zajmuje się
„N.Zyme". Pod koniec września wszyscy człon-

kowie koła spotkali się po wakacjach, aby podsumować nasze dotychczasowe osiągnięcia
oraz zaplanować nowe cele na obecny rok. Możemy zapewnić, że cykl spotkań „ScienceCorner”, który cieszył się dużym zainteresowaniem
w ubiegłym roku, będzie kontynuowany. Zapraszamy już teraz na kolejne spotkania z naukowcami. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.nzyme.pl,
na której znajdują się informacje o minionych
i przyszłych wydarzeniach organizowanych
przez Koło.
Dominik Nahotko
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Wakacje, błogi odpoczynek... ale jak to – tak długo bez „labu”? My, członkowie KNSB „Mygen”, odetchnąwszy nieco po pracowitym roku akademickim, powróciliśmy już we wrześniu na Wydział.
Nasze Koło ma w przygotowaniu wyjazdy na konferencje oraz projekty naukowe. Szczegóły zostaną podane na seminariach Koła, które tradycyjnie będą odbywać się w czwartki o godz.18.00
w „trójkącie”. Jedna z pierwszych atrakcji to konkurs prezentacji „Pojedynek Gigantów”. Studenci
będą mieli okazję poćwiczyć publiczne omówienie własnych badań lub intrygującego zagadnienia teoretycznego. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda. Młodszych studentów ucieszy fakt, iż
w planach mamy organizację wielu warsztatów. Będziemy również zbierać materiały do V wydania czasopisma „Acta Mygenica”, które ukaże się na zimę. Zachęcamy studentów WBBIB do uczestnictwa w naszym naukowo-integracyjnym wyjeździe do Mszany Dolnej, który odbędzie się 18
października – informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.mygen.wbbib.uj.edu.
pl. Serdecznie zapraszamy do naszego Koła wszystkich zainteresowanych!

„MYGEN”

Paulina Knobloch

REALIZACJA PROJEKTU MCB

fot. S. Mrożkiewicz

Rusza Małopolskie Centrum Biotechnologii
W dniu 8 października 2013 r. zostanie uruchomione Małopolskie Centrum Biotechnologii.
Centrum rozpocznie badania, które przyczynią
się do zwiększenia konkurencyjności polskiej
myśli biotechnologicznej oraz zacieśnienia
współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.
W ramach projektu „Małopolskie Centrum
Biotechnologii” w roku 2010 uruchomiono
prowadzoną przez dr hab. Justynę Drukałę
Pracownię Hodowli Komórek a także zmodernizowano Szklarnię Doświadczalną. Obie Pracownie mieszczą się w sąsiadującym z MCB
budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
Nowy budynek MCB posiadać będzie m.in.
unikalną w skali kraju i świata pracownię wirusologii, zwierzętarnię 3 klasy bezpieczeństwa
biologicznego, 2 pracownie mikrobiologiczne
oraz pracownie: rezonansu magnetycznego,
badań genetycznych i nutrigenomiki, bioreme-
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diacji oraz rentgenograficzną, które umożliwią
rozwój technologii kluczowych dla Małopolski.
Od kwietnia 2013 r., we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz partnerami z Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Collegium Medicum
UJ, Centrum realizuje projekt SPIN – model
transferu innowacji w Małopolsce, w ramach,
którego w MCB zaangażowano 7 naukowców – ekspertów ds. transferu technologii.
Zadaniem ekspertów jest m.in. nawiązanie
kontaktów ze światem biznesu oraz pozyskanie dofinansowania na wspólne projekty badawcze w ramach technologii określonych za
kluczowe. Proponowane działania polegają
na budowaniu partnerstwa, wzrostu zaufania,
komunikacji oraz na tworzeniu forum wymiany
informacji. SPIN to propozycja takiego modelu
współpracy naukowców z przedsiębiorcami,
który umożliwi komercjalizację prowadzonych
badań naukowych.
W czwartym kwartale 2013 r. Centrum
planuje rekrutację kolejnych pracowników –
6 utalentowanych i ambitnych naukowców.
Przewidywane jest także zatrudnienie pracowników technicznych do pomocy przy obsłudze
laboratoriów.
Oficjalne otwarcie MCB wraz towarzyszącą
temu wydarzeniu konferencją naukową odbędzie się w dniach 13 i 14 maja 2014 r. w ramach
obchodów 650–lecia utworzenia Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Justyna Supel
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a to ci historia!
Polski „Duch życia” i łódź podwodna
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego położony jest nieopodal Skałek
Twardowskiego. Według legendy miał tu swoją pracownię imć Pan Twardowski, XVI-wieczny krakowski mistrz czarnej magii. Ów niemiecki szlachcic na prawdę zwał się Lorenz Duhr (łac. durus
– twardy), a jego „zasługi” dla naszego kraju polegały przede wszystkim (i jest to fakt historyczny)
na zaangażowaniu w próbę manipulacji królem Zygmuntem Augustem poprzez wywołanie rzekomego ducha Barbary Radziwiłłówny, w rzeczywistości – podstawionej, łudząco do niej podobnej Barbary Giżanki. Zaangażowanie się uczonego (co prawda znawcę wiedzy jedynie „tajemnej”)
w politykę nie popłaciło, a „miejska legenda” w ozdobniki i didaskalia przybrała dalszy jego los,
który wówczas czekał niewygodnych świadków intryg. O losie Barbary Giżanki wiadomo natomiast niewiele… Pozostało rozbudzone i umiejętnie podsycone w późniejszych wiekach przez
Mickiewicza i Kraszewskiego zainteresowanie alchemią…
Alchemii współczesna chemia (i biochemia) zawdzięczają bardzo wiele, przede wszystkim to,
co stanowiło podstawę funkcjonowania XIX i XX-wiecznego laboratorium chemicznego – odziedziczoną po średniowiecznych, a może nawet starożytnych alchemikach umiejętność obróbki
szkła. Można by dodać do tego niezłomną wiarę w możliwość transmutacji, która ziściła się przewrotnie – w laboratoriach fizyków jądrowych. Ale alchemicy uporządkowali również wstępnie
i sklasyfikowali ogrom substancji, z jakimi od zarania dziejów stykał się człowiek. W tym substancji
tak ulotnych, jak powietrze i jego składniki.
Jeden z pierwszych eksperymentalnych opisów własności tlenu wyszedł spod pióra innego
polskiego alchemika, Michała Sędziwoja (Sędzimira, łac. Sendigovius). Sędziwój studiował m.in.
w Akademii Krakowskiej, a także w wielu miastach Europy. Był on dyplomatą na dworze Zygmunta III Wazy, podróżnikiem, zawadiaką, ale przede wszystkim wspaniałym eksperymentatorem
i orędownikiem podejścia doświadczalnego, a nie mistycznego w alchemii. Jego niezwykle popularne dzieło z 1604 roku, Novum Lumen Chymicum (Nowe Światło Chemiczne), które później cytowali Newton i Boyle, stwierdza, że powietrze zawiera „pokarm życia” czy „ducha życia”, którego
można „wywołać” na drodze prażenia saletry.
Z tym odkryciem wiążą się ciekawe spekulacje na temat intrygującego wynalazku. Holenderski wynalazca Drebbel zaprezentował w Londynie w roku 1611 przed dworem króla Jakuba
pierwszą na świecie łódź podwodną. Drewniana, zamknięta łódź z 12 wioślarzami na pokładzie
przepłynęła dystans z Londynu do Greenwich. Zajęło to aż 3 godziny. Nie byłoby to możliwe bez
tajemniczego sposobu na „odświeżanie” powietrza, czyli produkcję tlenu na bieżąco na pokładzie
łodzi. Prawdopodobnym wyjaśnieniem jest wykorzystanie przepisu Sędziwoja, gdyż Drebbel i Sędziwój spędzili razem 2 lata w Pradze, będąc alchemikami na dworze cesarza Rudolfa II.
Kończąc, nie możemy nie wspomnieć o rozczarowaniu, z jakim NIE znaleźliśmy w literaturze
anglojęzycznej (w tym np. w „Krótkiej historii chemii” Isaaca Asimova) wzmianki o tym wielkim europejskim dyplomacie, badaczu i propagatorze wiedzy, a przy tym alchemiku, jakim niewątpliwie
był Michał Sędziwój. Cytowania odnoszące się do tej książki tak na prawdę dotyczą… przypisów
tłumacza – Romana Bugaja, wnikliwego badacza dziejów Michała Sędziwoja. Tłumacz w przypisach odsyła do własnej książki wydanej przez Ossolineum, a opisującej w szczegółach odkrycie
tlenu i inne wątki z życia naszego alchemika. On opisuje… ale cytowany jest Asimov. Skąd my to
znamy?!
Przemysław M. Płonka i Martyna Elas
1.
2.
3.

Zbigniew Szydło, Woda która nie moczy rąk. Alchemia Michała Sędziwoja, WNT, Warszawa,
1997
Izaak Asimov, Krótka historia chemii, tł. Roman Bugaj, PWN, Warszawa, 1970
Roman Bugaj, Michał Sędziwój (1566-1636). Życie i pisma. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków,1968
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Gościli u nas
4 lipca 2013 r.

ministration Health Center, Atlanta, GA, USA).

Prof. Jack L. Arbiser (Department of Derma-

Wykład pt. „The reactive oxygen driven tumor-

tology, Emory University School of Medicine,

-implications for therapy”. Gość Zakładu Biofi-

Winship Cancer Institute, Atlanta Veterans Ad-

zyki.
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II kwartał 2013 r. – uzupełnienie
de Diego I, Veillard FT, Guevara T, Potempa
B, Sztukowska M, Potempa J, Gomis-Ruth
FX. Porphyromonas gingivalis virulence
factor Gingipain RgpB shows a unique zymogenic mechanism for cysteine peptidases. Journal of Biological Chemistry. May 17
2013;288(20):14287-14296.
Karapetyan AV, Klyachkin YM, Selim S, Sunkara M, Ziada KM, Cohen DA, Zuba-Surma EK,
Ratajczak J, Smyth SS, Ratajczak MZ, Morris
AJ, Abdel-Latif A. Bioactive lipids and cationic
antimicrobial peptides as new potential regulators for trafficking of bone marrow-derived
stem cells in patients with acute myocardial
infarction. Stem Cells and Development. Jun
2013;22(11):1645-1656.
Kaszuba K, Postila PA, Cramariuc O, Sarewicz M,
Osyczka A, Vattulainen I, Rog T. Parameterization of the prosthetic redox centers of the bacterial cytochrome bc(1) complex for atomistic
molecular dynamics simulations. Theoretical
Chemistry Accounts. Jun 2013;132(6).
Nessler M, Puchala J, Wood FM, Wallace HJ, Fear
MW, Nessler K, Drukala J. Changes in the plasma
cytokine and growth factor profile are associated with impaired healing in pediatric patients
treated with INTEGRA (R) for reconstructive
procedures. Burns. Jun 2013;39(4):667-673.
Starzynska T, Dabkowski K, Blogowski W, Zuba-Surma E, Budkowska M, Salata D, Dolegowska
B, Marlicz W, Lubikowski J, Ratajczak MZ. An intensified systemic trafficking of bone marrow-derived stem/progenitor cells in patients with
pancreatic cancer. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Jun 2013;17(6):792-799.
van der Post S, Subramani DB, Backstrom M,
Johansson MEV, Vester-Christensen MB, Mandel U, Bennett EP, Clausen H, Dahlen G, Sroka
A, Potempa J, Hansson GC. Site-specific O-glycosylation on the MUC2 mucin protein inhibits
cleavage by the Porphyromonas gingivalis secreted cysteine protease (RgpB). Journal of Biological Chemistry. May 17 2013;288(20):1463614646.
III kwartał 2013 r.
Arodz T, Plonka PM. Sequence and structure-
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space model of protein divergence driven by
point mutations. Journal of Theoretical Biology.
Aug 7 2013;330:1-8.
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sources analysis: A measure of neural networks'
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Rysak K, Bonarek P, Nowakowska, M. A thermosensitive carrageenan-based polymer: Synthesis, characterization and interactions with a cationic surfactant. Carbohydrate Polymers. Jul 1
2013;96(1):211-217.
Gawronski P, Gorecka M, Bederska M, Rusaczonek A, Slesak I, Kruk J, Karpinski S. Isochorismate synthase 1 is required for thylakoid
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