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Po pięciu latach, wydziałowe spotkanie przed-
świąteczne zajmuje już trwałe miejsce w  gru-
dniowym kalendarzu wydarzeń naszego 
Wydziału. W  tym roku uroczystość odbyła się 
w czwartek a sygnałem do jej rozpoczęcia były 
dźwięki pięknych polskich kolęd. 

Po występie chóru głos zabrał Dziekan 
Wydziału, prof. dr hab. Wojciech Froncisz – po-
witał licznie zgromadzonych pracowników, 
doktorantów i  studentów, w  krótkiej przemo-
wie podsumował miniony rok akademicki a na-
stępnie złożył wszystkim serdeczne bożonaro-
dzeniowe i  noworoczne życzenia. Do życzeń 
przyłączyła się również prodziekan ds. dydak-
tyki, prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska. 

Na tym zakończyła się oficjalna część spo-
tkania. W jednej chwili hol wypełnił się gwarem 
a wśród obecnych krążyć zaczęły anielice roz-
dające opłatki. Otwarte również zostały drzwi 
do sali, w której na pięknie przystrojonych sto-
łach piętrzyły się półmiski z jedzeniem przygo-
towanym wcześniej przez poszczególne Zakła-
dy i Pracownie. Gdy wszyscy zaspokoili już swą 
kulinarną ciekawość studenci z  koła „Nobel” 
wystawili jasełka naukowe pod tytułem „Naro-
dził się nam pomysł”. 

Za organizację całego, jakże udanego 
wydarzenia, podobnie jak w  roku ubiegłym, 
odpowiedzialne były panie z  sekretariatu ds. 
studenckich – którym niniejszym serdecznie 
dziękujemy.

WYDZIAŁOWE SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE

fot. Marcin Zawrotniak



2

GRANTY Wyniki konkursu SONATA 5 i PRELUDIUM 5
8 listopada 2013 r. koordynatorzy NCN przed-
stawili listy rankingowe projektów zakwalifiko-
wanych do finansowania w ramach konkursów 
SONATA 5 oraz PRELUDIUM 5. 

Wśród laureatów konkursu SONATA znala-
zła się dr Katarzyna Miękus z Zakładu Bioche-
mii Ogólnej – otrzymała ona otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 754 tys. zł na badania 
zatytułowane „Analiza molekularna progresji 
jasnokomórkowego raka nerki w aspekcie po-
szukiwania czynników predykcyjnych przed 
planowanym leczeniem”. 

W  ramach konkursu PRELUDIUM granty 
uzyskało 6 młodych naukowców z WBBiB: 
•	 Oliwia Bocheńska (Zakład Biochemii Ana-

litycznej, tytuł projektu: „Podatność ludz-
kich peptydów antydrobnoustrojowych na 
działanie proteaz aspartylowych wydziela-
nych przez patogenne drożdżaki z gatun-
ku Candida albicans”, 99 500 zł);

•	 Michał Gabruk (Zakład Fizjologii i  Bioche-

mii Roślin, tytuł projektu: „Regulacja oligo-
meryzacji i  wiązanie tetrapiroli w  oksydo-
reduktazie protochlorofilidu”, 99 996 zł);

•	 Urszula Jankowska (Zakład Biochemii Fi-
zycznej, tytuł projektu: „Charakterystyka 
molekularnego mechanizmu działania klo-
zapiny na komórki PC12 z wykorzystaniem 
metod proteomicznych”, 99 999 zł);

•	 Magdalena Kordon (Pracownia Biofizyki 
Komórki, tytuł projektu: „Analiza ilościowa 
endogennych jednoniciowych pęknięć 
DNA oraz wynikającego z tego stresu repli-
kacyjnego”, 147 410 zł);

•	 Paulina Kuczyńska, Zakład Fizjologii i  Bio-
chemii Roślin, tytuł projektu: „Analiza po-
równawcza epoksydaz zeaksantynowych 
okrzemek z  zastosowaniem  Phaeodacty-
lum tricornutum”, 100 000 zł);

•	 Katarzyna Szpak, Zakład Biologii Komórki, 
tytuł projektu: „Interferencja fenofibratu 
z  właściwościami „niszy metastatycznej” 
komórek raka płuc, 99 970 zł).

MILION DLA BIOTECHNOLOGII
Program studiów I stopnia dla kierunku biotechnologia został najwyżej oceniony w Konkursie w Zakresie Wdrażanie Sys-
temów Poprawy Jakości Kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji w efekcie czego WBBiB uzyska w najbliższym roku 
z MNiSW dotację w wysokości miliona złotych. 

Do tegorocznej, II edycji konkursu, nazywanego potocznie „konkursem na najlepszy program studiów” zgłoszonych 
zostało łącznie 261 wniosków, z czego 185, podobnie jak wniosek z WBBiB, miało profil ogólnoakademicki, a 76 profil 
praktyczny. W każdej z tych dwóch kategorii nagrodzonych zostało jedynie 13 programów studiów.

Warto podkreślić, że wniosek zgłoszony przez WBBiB nie tylko zdobył najwyższą liczbę punktów (155 na 160 możli-
wych), ale także był jedynym nagrodzonym w grupie nauk przyrodniczych. 

W skład zespołu przygotowującego projekt zgłoszenia wchodziła kierownik studiów dla kierunku biotechnologia – 
dr hab. Joanna Bereta oraz dr Dominik Czaplicki i dr Magdalena Tworzydło. 

Środki z dotacji projakościowej przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nagrodzo-
nego kierunku, w tym m. in na zakup sprzętu i materiałów do ćwiczeń, kupno nowych podręczników, przygotowanie in-
teraktywnych materiałów dydaktycznych, realizację studenckich projektów badawczych, wynagrodzenie dla nauczycieli 
zaangażowanych w unowocześnienie programu studiów oraz rozwijanie współpracy z emisariuszami zewnętrznymi.

TJK na WBBiB
W  dniach 2-6 grudnia 2013 roku na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim odbył się po raz drugi 
Tydzień Jakości Kształcenia. Tematyka tego-
rocznych wydarzeń lokalnych została dopaso-
wana do oczekiwań uczestników na podstawie 
uprzednio przeprowadzonych ankiet. Studen-
ci WBBiB mogli wziąć udział w  seminarium 
poświęconym sytuacji absolwenta studiów 
biologicznych na rynku pracy, które poprowa-
dził doradca zawodowy z Biura Karier UJ, oraz 

w spotkaniu z przedstawicielami pracodawców 
– panią Dagmarą Macedońską (z  działu HR) 
oraz panią Elżbietą Werens (z działu Analiz Kli-
nicznych) firmy HTA Consulting. Dla pracowni-
ków Wydziału oraz doktorantów zorganizowa-
no warsztaty z psycholog Aleksandrą Siódmak 
dotyczące umiejętności rozpoznawania i  wy-
boru sposobów postępowania w  sytuacjach 
trudnych i  nietypowych w  pracy ze studenta-
mi. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zain-
teresowaniem uczestników, zarówno dydakty-
ków, jak i studentów WBBiB.

WARSZTATY I SZKOLENIA
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IXth International Workshop on EPR(ESR) in 
Biology and Medicine
IX międzynarodowe warsztaty poświęcone za-
stosowaniu EPR w biologii i medycynie (IXth In-
ternational Workshop on EPR(ESR) in Biology and 
Medicine) odbyły się w dniach 7-10 październi-
ka 2013 r. Te cieszące się wysoką renomą śro-
dowiska spotkania odbywają się w  Krakowie 
cyklicznie, co trzy lata, a  zostały zainicjowane 
w roku 1989 przez prof. Stanisława Łukiewicza, 
badacza, którego pasją były właśnie zastoso-
wania EPR w naukach biomedycznych, i które-
go starania doprowadziły do tego, że ośrodek 
krakowski stał się liczącą na świecie placówką 
w tej dziedzinie.

Tegoroczna konferencja została zorgani-
zowana wspólnie przez Wydział Biochemii, 
Biofizyki i  Biotechnologii, Medical College of 
Wisconsin, Max Planck Institute for Chemical 
Energy Conversion oraz Komitet Biochemii 
i  Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. W  spotka-
niu wzięło udział 130 specjalistów w dziedzinie 
EPR z całego świata, w tym głównie z USA, ale 
także z Niemiec, Francji, Rosji, Izraela, Australii, 
Japonii, Szwecji, Austrii, Chorwacji i Polski. 

W  ramach wymienionych poniżej 11 sesji 
wygłoszono łącznie 56 wykładów. (Tematy se-
sji: Recent developments in EPR instrumentation 
and methodology; Metals in biology; Advances 
in lipid and membrane biophysics; Distance me-
asurements by site-directed spin labelling; New 
spin traps and spin probes; Spin trapping studies; 
Hyperpolarized MRI and metabolomics; In vivo 
EPR imaging and EPR oximetry; Oxidative stress – 
modification of proteins and other biomolecules; 
Free radicals and excited states in photobiology 
and photomedicine; Detection of reactive oxy-
gen and nitrogen species). Po każdym wykładzie 
odbywano krótką dyskusję. Zaprezentowano 
także 31 posterów i odbyła się jedna sesja po-
święcona przedyskutowaniu zaprezentowa-
nych wyników. Dyskusje naukowe odbywały 
się także w czasie przerw i wieczorów. 

Sądząc po temperaturze rozmów, naj-

ważniejszy cel spotkania, czyli bezpośrednia 
wymiana informacji o  najnowszych wynikach 
i osiągnięciach naukowych w dziedzinie zasto-
sowań EPR w naukach biomedycznych oraz po-
głębianie współpracy najlepszych specjalistów 
światowych i krajowych został osiągnięty.

Pierwsze polsko–francuskie warsztaty na-
ukowe w  ramach Laboratorium Stowarzy-
szonego
W dniach 8-10 grudnia 2013 r. w Paryżu, w sie-
dzibie Polskiej Akademii Nauk przy Rue Lauri-
ston 74, odbyły się pierwsze z serii warsztatów 
zaplanowanych w ramach polsko-francuskiego 
Laboratorium Stowarzyszonego (Laboratoire 
International Associé, LIA). LIA, o  akronimie 
MirTANGO, powołane do życia 29 maja 2013 r.,  
jest wspólnym przedsięwzięciem Zakładu Bio-
technologii Medycznej Wydziału Biochemii, 
Biofizyki i Biotechnologii UJ i zespołu Cell Reco-
gnition and Glycobiology z Centre de Biophy-
sique Moléculaire CNRS w Orleanie. Koordyna-
torami laboratorium są prof. Józef Dulak i prof. 
Claudine Kieda. 

Tematem przewodnim warsztatów, zatytu-
łowanych MicroRNAs: mediators of differentia-
tion and biomarkers of diseases, była rola czą-
steczek microRNAs w regulacji ekspresji genów 
w  procesach fizjologicznych i  patologicznych. 
W skład komitetu organizacyjnego weszli: prof. 
Claudine Kieda i prof. Jozef Dulak jako współ-
przewodniczący oraz prof. Alicja Józkowicz, 
prof. Jean-Claude Michalski dr Catherine Gril-
lon, dr Agnieszka Łoboda i mgr Joanna Uchto.

cd. s. 44

fot. Tomasz Oleś
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W warsztatach wzięło udział blisko 60 na-
ukowców, a wśród nich zaproszeni goście z Pol-
ski, m.in. prof. Piotr Laidler (prorektor UJ ds. Col-
legium Medicum); prof. Maciej Żylicz (Prezes 
FNP); prof. Wojciech Froncisz (dziekan WBBIB 
UJ); prof. Kazimierz Strzałka (dyrektor Małopol-
skiego Centrum Biotechnologii); prof. Krzysztof 
Selmaj (Uniwersytet Medyczny w  Łodzi); prof. 
Krystian Jażdżewski (Warszawski Uniwersytet 
Medyczny); prof. Zofia Szweykowska-Kulińska 
(UAM, Poznań). Wykład inauguracyjny wygło-
sił prof. Alain Tedgui (PARCC, INSERM, Paryż); 
a  wśród francuskich uczestników spotkania 
byli prof. Jean-Claude Michalski (INSB CNRS, 
Paryż); dr Annick Harel-Bellan (CNRS CEA, Sac-
lay); prof. Chantal Pichon (CNRS, Orlean); dr Mi-
chel Cohen-Tannoudji (Pasteur Institute, Paryż); 
dr Norbert Latruffe (Université de Bourgogne, 
Dijon), dr Mathias Mericskay (Universite Paris 6) 
i wielu innych. 

Podczas trzech dni wygłoszono ponad 
dwadzieścia wykładów poświęconych tema-
tyce microRNA, a sesja posterowa zgromadziła 
24 prace prezentowane przez studentów i dok-
torantów z  Polski i  Francji. Miejsce spotkania 
zostało życzliwie udostępnione przez Prof. Zbi-
gniewa Kuźnickiego, dyrektora stacji PAN w Pa-
ryżu, któremu, oraz pracownikom stacji PAN, 

organizatorzy serdecznie dziękują za życzliwe 
przyjęcie i wszechstronną pomoc. 

Laboratorium Stowarzyszone zlokalizowa-
ne jest m.in. w  nowych pomieszczeniach na 
terenie MCB. Celem LIA MirTANGO jest prowa-
dzenie wspólnych badań nad mechanizmami 
rozwoju nowotworów i poszukiwanie nowych 
sposobów leczenia tych chorób, w  oparciu 
o  nowoczesne, eksperymentalne terapie. Po-
wstanie laboratorium jest uwieńczeniem dzie-
sięcioletniej współpracy obu zespołów, która 
dotychczas zaowocowała m.in. realizacją kilku 
wspólnych projektów badawczych, trzema 
wspólnymi doktoratami, kilkunastoma pra-
cami magisterskimi, licznymi wspólnie orga-
nizowanymi konferencjami oraz warsztatami 
naukowymi, wreszcie nowymi modelami ba-
dawczymi i  publikacjami w  prestiżowych cza-
sopismach międzynarodowych. 

Paryskie warsztaty były realizacją jednego 
z założeń umowy o Laboratorium Stowarzyszo-
nym, które przewiduje organizację serii spotkań 
naukowych dla zespołów badawczych z Polski 
i Francji. Kolejne edycja warsztatów planowana 
jest na 2014 rok i odbędzie się w Polsce.

Joanna Uchto

4 WARSZTATY I SZKOLENIA cd. ze s. 3

NAGRODY, ODZNACZENIA, STYPENDIA
Stypendia dla młodych naukowców
2 października b.r. Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego po raz ósmy przyznała stypendia dla 
młodych naukowców, którzy nie przekroczyli 
jeszcze 35 roku życia a już mogą się pochwalić 
znaczącym dorobkiem naukowym. Wśród 137 
tegorocznych stypendystów są cztery osoby 
z WBBiB: dr Urszula Florczyk i dr Anna Grochot-

-Przęczek z Zakładu Biotechnologii Medycznej, 
dr Monika Czapla z Zakładu Biofizyki Moleku-
larnej oraz dr Sylwia Łukasiewicz z Zakładu Bio-
chemii Fizycznej.

Stypendia L'Oréal Polska 
14 października 2013 r. w Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Warszawie odbyła się uroczystość 
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wręczenia nauko-
wych stypendiów 
doktorskich i  habi-
litacyjnych L'Oréal 
Polska dla Kobiet 
i Nauki. Wśród pię-
ciu laureatek od-
bierających nagro- 
dę była dr Agniesz-
ka Łoboda z Zakła-
du Biotechnologii 
Medycznej WBBiB. 

Tematem przygotowy-
wanej przez nią habilitacji jest „Rola czynników 
transkrypcyjnych HIF, białek antyoksydacyj-
nych i miRNA w regulacji ekspresji genów”. 

W  wywiadzie udzielonym L'Oréal Polska 
opowiedziała ona o roli jaką prowadzone przez 
nie badania mogą mieć przy opracowaniu no-
wych terapii wykorzystywanych w  leczeniu 
chorób nowotworowych.

Jedną z  metod terapii przeciwnowotworo-
wej jest strategia hamowania tworzenia naczyń 
krwionośnych tzw. terapia antyangiogenna. 
Ostatnie badania wskazują jednak, że korzyści 
tej terapii nie trwają długo, gdyż u wielu chorych 
dochodzi do progresji nowotworów. 

Wyniki moich badań sugerują, że taka sy-
tuacja może być spowodowana różną, wręcz 
odmienną regulacją produkcji czynników an-
giogennych przez niedotlenienie. Wykazałam, że 
hamowanie jednego czynnika proangiogennego 
może w  rzeczywistości prowadzić do aktywacji 
innego, co powoduje dalszą stymulację angioge-
nezy i może w konsekwencji stymulować wzrost 
nowotworu. Wyniki moich badań wskazują rów-
nież na istotną rolę upośledzenia angiogenezy 
np. w zwłóknieniu nerek. 

Rezultaty uzyskane w  ramach pracy habili-
tacyjnej mogą mieć znaczenie w  opracowaniu 
nowych terapii wykorzystywanych w  leczeniu 
chorób nowotworowych. Wskazują również na 
konieczność przeprowadzania dogłębnych ba-
dań podstawowych, a w dalszych etapach mogą 
być podstawą do współpracy z firmami biotech-
nologicznymi i farmaceutycznymi w celu weryfi-
kacji wyników tych badań na modelach zwierzę-
cych i w terapii pacjentów.

Nagroda za poster
Dr hab. Ewa Zuba-Surma oraz jej współpra-
cownicy z  Zakładu Biologii Komórki WBBiB 
zostali wyróżnieni pierwszą nagrodą podczas 
World Conference on Regenerative Medicine za 
badania dotyczące funkcji mikropęcherzy-

ków pochodzących z  komórek macierzystych 
jako elementów aktywności parakrynnej tych 
komórek. Konferencja odbyła się w  Lipsku 
w  dniach 23-25 października 2013 r. Zjazd 
corocznie skupia ponad tysiąc uczestników 
prowadzących badania w  zakresie nowych 
technologii i  podejść terapeutycznych w  me-
dycynie regeneracyjnej, obejmujących również 
wykorzystanie komórek macierzystych.
Od kilkunastu lat trwają intensywne badania 

mające na celu optymalizację eksperymental-
nych metod zastosowania komórek macierzy-
stych (KM) w medycynie regeneracyjnej. Skutecz-
ność terapeutyczna podawanych KM jest ściśle 
związana nie tylko z  ich fenotypem i  stopniem 
zróżnicowania, ale w  szczególności z  aktywno-
ścią parakrynną tych komórek. Ostatnie donie-
sienia wskazują, że obok klasycznie rozumianej 
funkcji wydzielniczej komórek macierzystych, do 
przenoszenia biologicznie czynnych substancji 
może również dochodzić za pomocą wymiany 
tzw. mikropęcherzyków komórkowych (ang. mi-
crovesicles, MVs) – t.j. niewielkich, kulistych struk-
tur, w których fragment cytoplazmy jest otoczony 
błoną komórkową. Potencjał regeneracyjny MVs 
pozyskanych z  różnych populacji KM jest m.in. 
przedmiotem badań zespołu badawczego dr 
hab. Ewy Zuby-Surmy.

Dr hab. Ewa Zuba-Surma od kilkunastu lat 
prowadzi badania ukierunkowane na wykorzy-
stanie komórek macierzystych i progenitorowych 
w  regeneracji tkanek, w  tym w  szczególności 
mięśnia sercowego uszkodzonego niedotlenie-
niem (badania te prowadzone są we współpracy 
z ośrodkami kardiologicznymi w Polsce i w USA, 
m.in. w ramach projektu „Bioaktywne mikrofrag-
menty pozyskiwane z  komórek macierzystych, 
jako nowe narzędzie w regeneracji tkanek” finan-
sowanego z programu TEAM (FNP).

W  zespole dr Zuby-Surmy realizowany jest 
również projekt pt „Wykorzystanie mikrofrag-
mentów pozyskiwanych z  komórek macierzy-
stych, jako nośników specyficznych nukleaz do 
modyfikacji genomów”, którego kierownikiem 
jest dr Sylwia Bobis-Wozowicz – laureatka kon-

dr Agnieszka Łoboda

Zespół badawczy 
dr hab. Ewy Zuby-Surmy 
(MicroTEAM)

cd. s. 64
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kursu Homing Plus FNP. Celem tego przedsięwzię-
cia jest zbadanie, czy mikrofragmenty izolowane 
z  mezenchymalnych KM mogą w  efektywny 
i  bezpieczny sposób przenosić nukleazy prowa-
dząc do inaktywacji określonego genu w komór-
kach docelowych.

Zespół prowadzi również badania nad bio-
logią i zastosowaniem antygenowo- zdefiniowa-
nych komórek macierzystych mezenchymalnych 
szpiku kostnego i krwi pępowinowej, co stanowi 
kontynuację badań podjętych przez dr hab. Ewę 
Zubę-Surmę w czasie pracy naukowej w USA.

W realizacji wymienionych projektów współ-
pracują również partnerzy zagraniczni, w  tym 
m.in. Prof. Toni Cathomen (Department of Trans-
fusion Medicine, University Medical Centre Fre-
iburg, Niemcy) oraz prof. Buddhadeb Dawn (Car-
diovascular Research Institute, Kansas University, 
Kansas City, USA) 

Badania objęte obydwoma projektami re-
alizowanymi w  zespole dr hab. Ewy Zuby-Sur-
my wpisują się w  najnowsze trendy światowych 
badań w  dziedzinie komórek macierzystych, 
ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie 
w medycynie regeneracyjnej.

Marta Adamiak

Stypendium SPIN
Dr Martyna Krzykawska-Serda z Zakładu Biofi-
zyki znalazła się na pierwszym miejscu wśród 
siódemki zdobywców stypendiów w  konkur-
sie organizowanym przez Małopolski Ośrodek 
Medycyny Translacyjnej w  ramach projektu 
SPIN – Model transferu innowacji w  Małopolsce 
(konkurs finansowany jest z  Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Dr Krzy-
kawska-Serda zajmuje się terapiami przeciw-

nowotworowymi, a  w  szczególności terapią 

fotodynamiczną.

Eliminacje do konkursu przebiegały trój-

-etapowo, i  obejmowały bardzo szczegółowe 

sprawdzanie dorobku naukowego, umiejęt-

ności pracy w grupie, radzenia sobie w stresie, 

profilu psychologicznego, planów naukowych 

kandydatów oraz ich wiedzy z dziedziny medy-

cyny translacyjnej. 

Nagroda dla Najaktywniejszego Uczestnika 
7. Programu Ramowego
Profesor Jan Potempa, kierownik Zakładu Mi-

krobiologii WBBiB, został laureatem konkursu 

na Najaktywniejszego Uczestnika 7. Progra-

mu Ramowego z  województwa małopolskiego 

i podkarpackiego w kategorii Nagroda Indywi-

dualna. Organizatorem konkursu był Regional-

ny Punkt Kontaktowy Centrum Transferu Tech-

nologii Politechnika Krakowska. Ogłoszenie 

wyników konkursu i  wręczenie nagród miało 

miejsce podczas konferencji Horyzont Gwiazd 

w dniu 17 grudnia.

4 NAGRODY, ODZNACZENIA, STYPENDIA cd. ze s. 5

dr Martyna Krzykawska-Serda

Klaudia Polakowska – „Badania genetycznych 
i  fenotypowych determinant specyficznej wo-
bec gospodarza wirulencji szczepów Staphylo-
coccus aureus z wykorzystaniem modeli in vivo”. 
Promotor: dr hab. Jacek Miedzobrodzki. 29 li-
stopada 2013 r.

Ewa Biela – „Obrazowanie włókien macierzy 
zewnątrzkomórkowej z wykorzystaniem nowej 
sondy fluorescencyjnej Col-F”. Promotor: prof. 
dr hab. Jerzy Dobrucki. 15 października 2013 r.

Martyna Krzykawska-Serda – „Przeciwnowo-

tworowa terapia fotodynamiczna z zastosowa-
niem pochodnej bakteriochloryny. Wybrane 
efekty komórkowe, naczyniowe i  immunolo-
giczne”. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Urbań-
ska. 10 października 2013 r.

Magdalena Olchawa – „The effect of oxidative 
stress on phagocytic activity of retinal pigment 
epithelium cells in vitro”.  Promotor: prof. dr 
hab. Tadeusz Sarna. 8 października 2013 r. 

Bartosz Zięba – „Role of exchange protein ac-
tivated by cAMP - Epac 1 and its immiediate 

DOKTORATY 
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effector Rap1 in vascular smooth muscle rela-
xation”. Promotorzy: prof. Avril Somlyo, dr hab. 
Ewa Zuba-Surma. 8 października 2013 r.

Monika Jakubowska – „Foeforbid cynkowy 
jako fotouczulacz w  terapii fotodynamicznej 
ludzkiego gruczolaka (adenocarcinoma) w mo-
delu in vitro oraz in vivo”. Promotor: prof. dr hab. 
Krystyna Urbańska. 4 października 2013 r.

Odnowienie doktoratu prof. Korohody
5 grudnia 2013 r. w czasie specjalnego posie-
dzenia Senatu UJ miała miejsce uroczystość 
odnowienia po 50. latach doktoratu profesora 
Włodzimierza Korohody. Z  tej okazji laudację 
wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Madeja – uczeń 
profesora Korohody i  jego następca na stano-
wisku kierownika Zakładu Biologii Komórki. 
Fragmenty jego wystąpienia przedstawiamy 
poniżej: 

(…) W  dniu dzisiejszym mamy okazję 

uczestniczyć w  uroczystości odnowienia dok-
toratu Pana Profesora Włodzimierza Korohody. 
Bez wątpienia należy On do najwybitniejszych 
i najbardziej zasłużonych członków naszej spo-
łeczności akademickiej. (…) To, że ostatecznie 
został biologiem, zadecydowało się w  roku 
1953, kiedy to wraz z klasą maturalną krakow-
skiego liceum im. Nowodworskiego odwiedził 
laboratorium Katedry Fizjologii Roślin UJ, gdzie 
zobaczył przy pracy swojego późniejszego 
promotora, prof. Jan Zurzyckiego oraz prof. An-
drzeja Bajera, który w tym czasie po raz pierw-
szy na świecie rejestrował na taśmie filmowej 
pod mikroskopem podział żywej komórki i ru-
chy chromosomów. (…)

Od rozpoczętych w roku 1954 studiów (…) 
Profesor Korohoda był i  jest trwale związany 
z  Uniwersytetem Jagiellońskim. Tutaj w  roku 
1957 obronił pracę magisterską, a  następnie 
podjął pracę w Katedrze Fizjologii Roślin. Prace 

doktorską dotyczącą badań elektrochemicz-
nych własności powierzchni komórek podczas 
procesu różnicowania, a więc w tematyce któ-
ra do dziś pozostaje aktualna, obronił w  roku 
1963. (…) 

W roku 1965 otrzymał stypendium The Bri-
tish Council of The Chester Beatty Royal Institu-
te of Cancer Research w Londynie. Dało mu to 
wyjątkową okazję pracy z  wybitnymi uczony-
mi, którzy wykuwali zręby współczesnej biolo-
gii komórki. Pod kierunkiem profesora Ambro-
se’a  opublikował wtedy liczne prace, między 
innymi w  tak renomowanym czasopiśmie jak 
„Nature”. (…) 

Po powrocie do Krakowa zajął się bada-
niami mechanizmów ruchu komórek oraz zja-
wiskami transportu przez błonę komórkową, 
a po habilitacji w roku 1971, badaniami funkcji 
cytoszkieletu. Tę tematykę badawczą rozwijał 
również jako stypendysta fundacji Alexandra 
von Humboldta, gdy pracował w Bonn w Insty-
tucie Cytologii u  profesora Wohlfarth-Botter-
manna z profesorem Stockemem. (…) 

Prof. Korohoda był organizatorem, a  po-
tem w latach 1979-2005 kierownikiem Zakładu 
Biologii Komórki oraz promotorem w 21 ukoń-
czonych przewodach doktorskich. (…) Kilku-
nastu jego uczniów uzyskało stopień dr. hab. 
i tytuł naukowy profesora. 

O dokonaniach Profesora Korohody świad-
czy ponad 150 oryginalnych artykułów nauko-
wych i  prac przeglądowych publikowanych 
w  międzynarodowych czasopismach nauko-
wych oraz współautorstwo 8 podręczników 
akademickich. Równolegle do pracy nauko-
wej pełnił szereg funkcji. Kierował Instytutem 
Biologii Molekularnej Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi UJ (…) oraz Radą Naukową Instytutu, 
w latach 1984-1988. Był członkiem Rad Nauko-
wych IBD im. M. Nenckiego PAN, IBB PAN, IFR 
PAN oraz Instytutu Fizyki Jądrowej, członkiem 
Komitetu Cytobiologii i jego przewodniczącym 
(1992-1995). Był również członkiem Komitetu 
Patologii i  Genetyki Molekularnej Człowieka. 
(…) 

Te suche dane (…) nie mówią nam jednak 
tego, co najważniejsze. Nie mówią o  wielkiej 
pasji naukowej Profesora jaką zawsze była i jest 
dla niego biologia komórki. 

Cały tekst laudacji dostępny na stronie:  
http://www.wbbib.uj.edu.pl/wydzial/ak-
tualnosci/journal_content/56_INSTANCE_
A9fl/41648/34749946.



8

„NOBEL”

HABILITACJE
W  dniu 29 października 2013 r. Rada Wydziału Biologii i  Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Łódzkiego przyznała stopień doktora habilitowanego Krzysztofowi Pyrciowi z  Zakładu Mi-
krobiologii WBBiB. Podstawą habilitacji doktora Pyrcia był cykl prac opublikowanych w latach 
2010-2013 dotyczących wirusowych zakażeń układu oddechowego.

Dr Krzysztof Pyrć opracował nowe, doskonalsze modele badawcze pozwalające na replika-
cję wirusów układu oddechowego. Prowadzone prace oraz dostępne dane literaturowe wyka-
zały ich przydatność w badaniach podstawowych. Przykładowo, hodowle tkankowe ludzkiego 
nabłonka oddechowego zostały wykorzystane, jako model zakażenia ludzkim koronawirusem 
HKU1. Jest to pierwszy i jedyny model pozwalający na replikację tego patogenu w warunkach 
laboratoryjnych. Z drugiej strony, opracowany został model hodowli ludzkiego metapneumo-
wirusa z wykorzystaniem proteaz bakteryjnych. Podkreślić należy, że ludzki metapneumowirus 
jest jedynym znanym ludzkim wirusem układu oddechowego, który nie replikuje w hodowlach 
tkankowych.

Wspomniane modele zostały wykorzystane do stworzenia kompleksowego systemu de-
tekcji i identyfikacji znanych oraz nowych wirusów układu oddechowego. Opracowany został między innymi nowy sys-
tem detekcji wirusów w materiale zakaźnym, pozwalający na lepsze wykorzystanie możliwości modeli komórkowych, 
a także metoda pozwalająca na szybką identyfikację wirusów z wykorzystaniem reakcji amplifikacji w warunkach izo-
termicznych, jak również całkowicie nowa metoda HexaPrime, pozwalająca na identyfikację nieznanych wirusów RNA. 

Podsumowując, opracowane metody detekcji łącznie z modelami hodowli, tworzą kompleksowy system identyfika-
cji oraz charakteryzacji wirusów układu oddechowego.

dr hab. Krzysztof Pyrć

Dla członków Koła „Nobel” początek roku aka-
demickiego oznaczał przygotowanie i  wyjazd 
na Górską Integrację Biofizyków. Wyjazd orga-
nizowany jest przede wszystkim z myślą o no-
wych studentach – ma na celu przedstwienie 
im profilu studiów na Wydziale, a przy okazji 
członkowie Koła mają czas na rozplanowanie 
działalności po przerwie wakacyjnej. GIB odbył 
się w tym roku już po raz czwarty, tym razem 
w  Rabce Zdrój, w  dniach 26-27 października 
2013 r.

W  listopadzie członkowie „Nobla” uczest-
niczyli w Sympozjum Time. How nature sets the 
clock organizowanym przez doktorantów VBC 
w Wiedniu. Wyjazd stał się okazją do nawiąza-
nia nowych, intresujących znajomości oraz po-
szerzenia wiedzy. 

W grudniu Koło „Nobel” pomagało w przy-
gotowaniu wydziałowego spotkania opłatko-
wego. Jako prezent świąteczny dla studentów 
i  pracowników zaprezentowaliśmy naukowe 
jasełka pt. „Narodził się nam pomysł...”

W tym kwartale odbyły się także dwa Walne 

Zgromadzenia Koła. Na pierwszym wybraliśmy 
nowy Zarząd, w  skład którego weszły: Alicja 
Cieślewicz (Przewodnicząca), Zuzanna Pakosz 
(Zastępca Przewodniczącej) oraz Sara Cheredis 
(Skarbnik). Na drugim Walnym Zgromadzeniu 
przegłosowaliśmy zmiany w  Statucie, które 
uporządkowały sprawy formalne związane 
z  działalnością Koła. Rozpoczęliśny również 
przygotowania do największego projektu, czyli 
Międzynarodowej Konferencji Studentów Biofi-
zyki, która odbędzie się w maju.

Anna Sawicka

Na WBBiB jest taki jeden pokój, którego drzwi 
otwierają się o samym świcie, a zamykają póź-
ną nocą. To siedziba koła „Mygen”, którego 
członkowie już na początku roku postanowili 
uczynić mijający semestr bardzo owocnym. Je-
den z dowodów ukaże się w  lutym. Będzie to 

„MYGEN”

Uczestnicy Górskiej Integracji Biofizyków
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1 października – 20 grudnia 
2013
Friederike Trommler (stu-
dentka programu Erasmus, 
Institut für Biologie – Pflan-
zenphysiologie, Uniwersität 
Leipzig, Niemcy)

4-23 listopada 2013
Dr Tatiana Jakuszenkowa 
(Kazan Federal University, 
Kazan, Rosja). Gość Zakładu 
Fizjologii i Biochemii Roślin.

30 listopada 2013 – 10 stycz-
nia 2014
Dr Marcela Manrique Mo-
reno (Chemistry Institute, 
University of Antioquia, Me-
dellin, Kolumbia). Gość Za-
kładu Fizjologii i  Biochemii 
Roślin.

30 listopada 2013 – 10 stycz-
nia 2014
Dr Javier Silva Agredo 
(Grupo de Remediación Am-
biental & Biocatálisis, Univer-
sity of Antioquia, Medellin, 
Kolumbia). Gość Zakładu 
Fizjologii i  Biochemii Roślin 
oraz Zakładu Biochemii Ana-
litycznej.

13 grudnia 2013 r.
Prof. Toni Cathomen (Centrum für Chronische 
Immundefizienz, Iniwersitäts Klinikum Fre-
iburg, Niemcy). Wykład pt. „Designer nucleases 
and iPS cells: novel tools to model and treat 
chronic immunodeficiencies”. Gość Zakładu 
Biologii Komórki oraz Oddziału Krakowskiego 
Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki i Od-
działu Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 
Biochemicznego. 

Prof. dr hab. Ewa Sikora (Pracownia Moleku-
larnych Podstaw Starzenia, Instytut Biologii 

Doświadczalnej PAN im. M. 

Nenckiego w Warszawie). Wy-

kład pt. „Odpowiedz komórki 

spoczynkowej i  proliferującej 

na podwójne pęknięcia nici 

DNA”. Gość Pracowni Biofizyki 

Komórki.

Cykl wykładów krakowskie-

go oddziału Polskiego To-

warzystwa Biochemicznego 

Oddziału „Herbatka przy 

Gronostajowej”:

30 października 2013 r.

Prof. Wim Declercq (Depart-

ment for Molecular Biome-

dical Research, VIB/UGent; 

Gent-Zwijnaarde, Belgia). Wy-

kład pt. „Receptor interacting 

kinases control epidermal dif-

ferentiation and homeostasis”.

27 listopada 2013 r.

Prof. dr hab. Andrzej Bu-

dzyński (II Katedra i  Klinika 

Chirurgii CMUJ). Wykład pt. 

„Podstawy chirurgicznego le-

czenia otyłości”.

Dr Maciej Matłok (II Katedra i Klinika Chirurgii 

UJ). Wykład pt. „Czy można chirurgicznie wyle-

czyć cukrzycę”.

18 grudnia 2013 r.

Dr Tomasz Sarnowski (Instytut Biochemii 

i  Biofizyki PAN, Warszawa). Wykład pt. „Remo-

deling chromatyny zależny od kompleksów 

SWI/SNF jako globalny regulator ekspresji ge-

nów u eukariontów”.

GOŚCILI U NAS

Friederike Trommler

Dr Tatiana Jakuszenkowa

Prof. Kazimierz Strzałka, 
dr Marcela Manrique Moreno, 
dr Javier Silva Agredo

Zeszyt Naukowy „Acta Mygenica” zawierający 
publikacje przygotowane przez studentów. 

Oprócz tego, już jakiś czas temu, ruszył 
projekt naukowy „Drabinka DNA” prowadzony 
przez Dawida Denekę. Jego celem jest stwo-
rzenie markera masy DNA do elektroforezy. Li-

czymy, że efekt tych działań będzie widoczny 

nie tylko w postaci dokumentacji z działalności 

Koła, ale również w laboratoriach WBBiB.

Jan Kierzyk



A TO CI HISTORIA! 
Tłumaczyć świat…

Co powinna nauka? Co powinniśmy? Szukać prawdy? Odkrywać prawa przyrody? Szukać rozwią-

zania problemów ludzkości? Wynajdywać nowe leki? To dlaczego ludzie boją się GMO, a bezre-

fleksyjnie pochłaniają tony akroleiny (gazu bojowego z okresu I wojny światowej!) czy akrylamidu 

w przesmażonych frytkach, burgerach, domowych mielonych i krokietach?

Jeden z najwybitniejszych umysłów XX wieku, Claude Lévi-Strauss, popełnił kiedyś artykuł, 

który został przetłumaczony i wydany w „Twórczości” (udało mi się zdobyć ten numer na pewnym 

portalu aukcyjnym za równowartość ceny „Syrenki” sprzed denominacji…)1. Cytowany tu antro-

polog-strukturalista wpisuje w potrójną opozycję główne formy przetwarzania żywności z całe-

go świata, przeciwstawiając żywność „surową” (nie przetworzoną, np. mleko), dwóm biegunom 

nacechowanym przetworzeniem: w sposób naturalny („zepsute”, np. kefir) i w sposób kulturowy 

(„warzone”, np. biały ser). W trójkąt ów wpisują się wszystkie chyba przepisy kulinarne świata, two-

rząc znacznie bardziej skomplikowane opozycje precyzyjnie umiejscowione w schemacie (np. ser 

żółty wędzony znajdzie się na ramieniu łączącym oba wierzchołki nacechowane itp.). Struktury 

takie, według badacza, obecne są w różnych aspektach kultury (od języka do rytuałów pogrzebo-

wych) i wytyczają jej „krajobraz”. Koncepcję tę rozwija on zresztą już wcześniej, w pierwszym (je-

dynym przetłumaczonym na język polski) tomie tetralogii „Mythologiques”, w której analizuje dro-

biazgowo ponad 200 zawierających wątki kulinarne mitów Indian południowoamerykańskich2. 

Strukturalizm został od tamtej pory skrytykowany, ale nie stracił nic ze swej urody i powabu 

intelektualnego (przynajmniej dla mnie), a na pewno zachował walor dydaktyczny. I niewątpliwie 

takie lub podobne układy odniesienia, mitologie, ułatwiają poruszanie się w skomplikowanej rze-

czywistości, kreują poczucie bezpieczeństwa, czasem zaś wprost, krok po kroku, podpowiadają, 

jak należy postąpić w danej sytuacji, w danym kontekście kulturowym3. Również dzisiaj. Znana 

polska badaczka mitów z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Anna Szóstak, powtarza za Leszkiem 

Kołakowskim, że mit jest „gwarantem zachowania tych wartości, które pozwalają oswoić świat 

przez jego rozumiejącą interpretację, odnosząc go do bytu niewarunkowego”, niezależnego od 

materialnego, fizycznego przemijania4.  

W trójkąt kulinarny Lévi-Straussa żywności modyfikowanej genetycznie wpisać się nie da. Nie 

istnieje „mitologia inżynierii genetycznej”. Zarzucając ludzkość lawiną nowych wynalazków, nauka 

zapomniała, że aby stanowić skuteczną konkurencję dla mitologii, również współcześnie, sama 

musi stać się mitologią. Musi nauczyć się z powrotem tłumaczyć ludziom świat w kategoriach 

trwałych wartości. Oprócz najnowszych technik inżynierii genetycznej stwórzmy zatem mitologię 

genetyki. Wówczas każdy z chęcią sięgnie po modyfikowane genetycznie produkty. Ale temu wy-

zwaniu sami biotechnolodzy, a nawet w ogóle przedstawiciele nauk ścisłych, nie podołają.

Przemysław M. Płonka

1. Claude Lévi-Strauss. „Trójkąt kulinarny”. Twórczość, 319, 71-80, 1972 (przeł. Stanisław Cicho-

wicz, pierwodruk „L’Arc”, 26, 19-29, 1965).

2. Claude Lévi-Strauss. „Surowe i gotowane”. Wydawnictwo Aletheia. Warszawa, 2010 (przeł. 

Maciej Falski, pierwodruk 1964).

3. Jarosław Grzędowicz, „Pan Lodowego Ogrodu”, Tom III. Fabryka Słów. Lublin, 2009. str. 197-

198.

4. Anna Szóstak. „W stronę mitu. Metafizyczne tęsknoty literatury XX i XXI wieku”. Uniwersytet 

Zielonogórski. Zielona Góra, 2011. str. 20.
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1-3 kwartał 2013 r. – uzupełnienie

Buchalska M, Labuz P, Bujak L, Szewczyk G, 
Sarna T, Mackowski S, Macyk W. New insight 
into singlet oxygen generation at surface mo-
dified nanocrystalline TiO2 – the effect of ne-
ar-infrared irradiation. Dalton Transactions. 
2013;42(26):9468-9475.

Bzowska M, Mezyk-Kopec R, Prochnicki T, Kule-
sza M, Klaus T, Bereta J. Antibody-based antian-
giogenic and antilymphangiogenic therapies 
to prevent tumor growth and progression. Acta 
Biochimica Polonica. 2013;60(3):263-275.

Chorobik P, Czaplicki D, Ossysek K, Bereta 
J. Salmonella and cancer: from pathogens 
to therapeutics. Acta Biochimica Polonica. 
2013;60(3):285-297.

d'Ischia M, Wakamatsu K, Napolitano A, Bri-
ganti S, Garcia-Borron JC, Kovacs D, Meredith P, 
Pezzella A, Picardo M, Sarna T, Simon JD, Ito S. 
Melanins and melanogenesis: methods, stan-
dards, protocols. Pigment Cell & Melanoma Re-
search. Sep 2013;26(5):616-633.

Jakubowska M, Sniegocka M, Podgorska E, Mi-
chalczyk-Wetula D, Urbanska K, Susz A, Fiedor 
L, Pyka J, Plonka PM, Pulmonary metastases 
of the A549-derived lung adenocarcinoma tu-
mors growing in nude mice. A  multiple case 
study. Acta Biochimica Polonica. 2013;60(3):323-
330.
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”N.ZYME”Semestr zimowy powoli dobiega końca pora 
zatem podsumować działalność KNSB „N.zy-
me” przypadającą na ten okres. Rok akade-
micki 2013/2014 rozpoczęliśmy od ważnego 
dla wszystkich wydarzenia, jakim było walne 
zebranie, na którym został wybrany nowy za-
rząd koła w  składzie: Przemysław Dutka (Pre-
zes), Anna Kluza (Wiceprezes), Michał Kołtun 
(Skarbnik) oraz Karina Pruś (Sekretarz). Podczas 
zebrania do Koła przyjęci zostali także nowi 
N.zymowicze. 

19 grudnia 2013 roku odbyło się kolejne 
spotkanie z  cyklu ScienceCorner, tym razem 
w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków. Se-
minarium, którego tematem była farmakologia 
śródbłonka, zostało poprowadzone, przez prof. 

dr hab. Stefana Chłopickiego, będącego jed-
nocześnie dyrektorem Centrum. Po ciekawym 
wykładzie uczestnicy mieli niepowtarzalną 
okazję zwiedzenia laboratoriów JCET.

Przedświąteczną działalność uwieńczyli-
śmy podjęciem współpracy z  Kołem Nauko-
wym „Integra” z  AGH oraz wspólnym spotka-
niem wigilijnym. 

W nadchodzącym semestrze letnim zapra-
szamy wszystkich chętnych na seminaria Scien-
ceCorner. Terminy i tematyka seminariów będą 
sukcesywnie prezentowane na naszej stronie 
internetowej: www.nzyme.pl

Małgorzata Mnich
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