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Odszedł profesor Żak
W dniu 5 czerwca,
w wieku 85 lat zmarł
po długiej chorobie
prof. dr hab. Zdzisław Żak, zasłużony
długoletni pracownik Wydziału Biochemii,
Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Profesor urodził się 9 września 1930 r.
w Brześciu, skąd przeniósł się do Krakowa,
gdzie w 1952 r. ukończył równocześnie studia
biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
oraz studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ. Po studiach rozpoczął
pracę nauczyciela akademickiego w Katedrze
Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej
w Krakowie. Łącząc swoje zainteresowania
biologiczne i chemiczne, w 1964 roku uzyskał
stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biochemii na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii UJ, a w 1974 roku – doktora habilitowanego z zakresu chemii fizjologicznej na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej, gdzie
od wielu lat kształtował wiedzę biochemiczną
szeregu pokoleń przyszłych krakowskich lekarzy. W 1989 roku uzyskał tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Swoje zainteresowania naukowe profesor
rozwijał także za granicami kraju w laboratoriach Karolinska Nobel Institute w Sztokholmie
(1970-1971), Emory University w Atlancie (19811982) oraz Wageningen Agricultural University
(1989), w których zajmował się fizykochemiczną naturą i mechanizmami funkcjonowania
białek magazynujących i transportujących witaminy oraz białkami wykorzystującymi witaminy grupy B dla realizacji swoich funkcji.

W 1976 roku profesor Żak rozpoczął pracę
naukową w Instytucie Biologii Molekularnej
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, dla którego zasłużył się pełniąc między innymi funkcje
Sekretarza Naukowego (1978-1982), Zastępcy
Dyrektora ds. Nauki (1982-1984) a potem Dyrektora (1984-1987). Profesor Żak był również
inicjatorem i współorganizatorem sztandarowego obecnie dla WBBiB (Wydział powstał
w roku 2002 w oparciu o Instytut Biologii Molekularnej) kierunku studiów – biotechnologii.
Profesor był bardzo cenionym i lubianym
nauczycielem akademickim; wypromował
rzeszę magistrantów (55) a troje z jego pięciu
doktorantów dziś jest także samodzielnymi
pracownikami naukowym.
Profesor Żak działał także aktywnie na
rzecz środowiska naukowego, będąc m.in.
członkiem Komisji Biologicznej Krakowskiego
Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Sekretarzem
a następnie Przewodniczącym Krakowskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwie Biochemicznego, członkiem Zarządu tego Towarzystwa
oraz członkiem rady redakcyjnej czasopisma
„Acta Biochimica Polonica”. W latach 80-tych,
okresie demokratycznych przemian w Polsce,
był wiceprzewodniczącym Komisji NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną profesor Żak otrzymywał
liczne nagrody uczelniane oraz odznaczenia
państwowe – Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku
2012 uzyskał godność Honorowego Członka
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Profesor był radosnym, serdecznym człowiekiem – będzie nam Go bardzo brakowało.
Andrzej Kozik
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Zwycięstwo biotechnologii w rankingu „Perspektyw”
Nasza biotechnologia znów na podium! Z radością i dumą informujemy, że studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB po raz drugi z rzędu znalazły się na pierwszym miejscu
w Rankingu Kierunków Studiów opracowanym
przez „Perspektywy”.
Oficjalne ogłoszenie wyników Rankingu
Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów odbyło się 9 czerwca w Warszawie. W uroczystości udział wzięli Dziekan WBBiB, prof.
Zbigniew Madeja oraz Prodziekan WBBiB ds.
studenckich, prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska.
Ranking Kierunków Studiów opracowywany jest od roku 2010. Powstał on z myślą o maturzystach oraz absolwentach studiów licencjackich, jego zadaniem jest pomóc tym dwóm
grupom odbiorców dokonać świadomego wy-

boru studiów.
W tym roku w grupie kierunków Biotechnologia ocenionych zostało 38 uczelni (uniwersytety, uczelnie medyczne oraz politechniki).
W rankingu pod uwagę brane były następujące
kryteria:
• ocena przez kadrę akademicką (waga
35%),
• preferencje pracodawców (waga 20%),
• publikacje (waga 25%),
• indeks H (waga 20%).
Nasz Wydział uzyskał najwyższą liczbę
punktów w kategoriach: publikacje oraz indeks
H. Jeśli chodzi o ocenę przez kadrę akademicką
oraz preferencje pracodawców, to wyprzedziły
nas, odpowiednio, tylko Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Zakończenie roku i rozdanie dyplomów

Uroczystość pożegnania kolejnego rocznika
studentów WBBiB odbyła się 26 czerwca. O godzinie czwartej po południu orszak ubranych
w togi absolwentów, promotorów oraz władz
Wydziału wkroczył do auli. Chwilę później
w sali rozbrzmiały słowa hymnu Gaude Mater
Polonia. W ceremonii jak zwykle wzięli udział
nie tylko sami absolwenci, lecz także ich rodziny i przyjaciele

Po wystąpieniach Dziekana WBBiB, prof.
Zbigniewa Madei oraz Prodziekan ds. studenckich prof. Marty Dziedzickiej-Wasylewskiej
absolwenci biotechnologii, biofizyki oraz biochemii odebrali z rąk swoich promotorów pamiątkowe dyplomy. Na koniec oficjalnej części
uroczystości przemówienie wygłosił dotychczasowy Przewodniczący Koła „Nobel”, Oskar
Szelest, który w imieniu nowo mianowanych
magistrów złożył serdeczne podziękowania
tym wszystkim, którzy przyczynili się do ich
sukcesu.
Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur absolwenci i nauczyciele ustawili się do pamiątkowego zdjęcia przed wejściem do budynku.
Zielone birety poleciały w górę. Dla wielu przygoda z naszym wydziałem właśnie dobiegła
końca.

Helleński piknik pod dębem
29 maja kawiarniany taras przy naszym Wydziale przeobraził się w starożytny akropol. Stało się tak za
sprawą zespołu z Pracowni Biofizyki
Komórki, który miał zaszczyt przygotować w tym roku wydziałowy
piknik. Pomysł na wspólną zabawę
w atmosferze nawiązującej do antycznej Grecji zrodził się dzięki na-

zwie często wykorzystywanej w Pracowni np.
w adresie strony http://helios.wbbib.uj.edu.pl/
piknik-foto/, na której to stronie można skąd
inąd znaleźć fotorelację z tego wydarzenia. Po
raz kolejny, dzięki uprzejmości p. Aleksandra
Jurka, właściciela Jurek Catering, uczestnicy
pikniku mogli korzystać z ław i stołów przygotowanych specjalnie na tę okazję oraz skryć się
pod parasolami przed słońcem palącym tego
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roku niemal tak mocno jak na Peloponezie.
Helleński piknik rozpoczął się od występu
kwartetu smyczkowego oraz wydziałowego
chóru. Po części artystycznej przyszła pora na
ucztę kulinarną porównywalną z ucztami, które
odbywały się na szczycie Olimpu. Potem przystąpiono do rywalizacji.
Tego roku zabawa przebiegła w myśl nowo
wprowadzonego zwyczaju, iż Zakład który
zwycięży w konkurencjach przygotowanych
przez organizatorów będzie miał przywilej
wskazania organizatora przyszłorocznego pikniku. W konkursie na najlepsze dania jury wyróżniło grecką przekąskę z Zakładu Biologii Komórki oraz pyszny deser przygotowany przez
zespół z Zakładu Biochemii i Fizjologii Roślin,
natomiast Zakład Biochemii Analitycznej został doceniony za potrawy z grilla i wyśmienite
piwo warzone na WBBiB.
W quizie wiedzy o kulturze starożytnej Grecji połączonej z zabawą w kalambury wystawione drużyny stoczyły bardzo wyrównaną walkę,
w której najlepszą okazała się drużyna Zakładu
Biologii Komórki. W kolejnym konkursie, polegającym na przygotowaniu sałatki greckiej,
najwięcej głosów od wszystkich uczestników
zabawy uzyskała „produkcja” Zakładu Biochemii Ogólnej. Niespodzianką był z pewnością
konkurs, w którym jury składające się z trzech
pań profesor – Marty Dziedzickiej-Wasylewskiej, Joanny Berety oraz Jolanty Jury oceniało
stroje gości pod kątem ich związku z mitologią
grecką. W tym przypadku najwięcej punktów

zdobyły kreacje, w których wystąpili organizatorzy, przedstawicielki Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin oraz przebrana za
cyklopa doktor Weronika Krzeszowiec-Jeleń z Zakładu Biotechnologii Roślin.
Tuż przed godziną siedemnastą nastąpiło długo oczekiwane ogłoszenie wyników rywalizacji. Przedstawiciele zwy-cięskich drużyn zostali udekorowani
medalami i otrzymali nagrody książkowe.
W klasyfikacji generalnej najlepszą pracę
zespołową zaprezentował zespół Zakładu
Immunologii, któremu zostały przekazane
przechodnie puchary pikniku oraz kosz
obfitości. Zwycięzcy wraz z panem Dziekanem Zbigniewem Madeją przekazali
zaszczyt organizowania przyszorocznej
zabawy Zakładowi Fizjologii i Biochemii
Roślin.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie pikniku, w szczególności pani
Dominice Gizie. Pragniemy także podziękować wszystkim przybyłym za wspólną
zabawę,

przygotowanie

pomysłowych

strojów, pysznego jedzenia oraz pięknych
kwiatów na giełdę, dzięki której udało się
nam zebrać 643,50 zł na rzecz fundacji
Alma Spei. Do zobaczenia za rok!
Muzy, Nimfy i Herosi
z Pracowni Biofizyki Komórki

Krakowski Festiwal Nauki, edycja 2015
W sobotę, 23 maja
o godzinie jedenastej WBBiB otwarł
swoje stoisko na
krakowskim Rynku
Głównym. Miało to
oczywiście związek, z odbywającym się po raz piętnasty Festiwalem Nauki, który w tym roku wystartował pod hasłem „Oświeć
się!”. Jest to nawiązanie do faktu, że rok 2015
został decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ
ustanowiony Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.
W przygotowanie licznych pokazów oraz
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obsługę naszego stanowiska zaangażowali się
zarówno doktoranci i członkowie kół naukowych jak i „zwykli” studenci – łącznie blisko
35 osób. Nad całością prac czuwali dr Monika
Rak z Zakładu Biologii Komórki oraz Paweł Jedynak z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin.
Doświadczenia, prezentacje i pokazy zostały
zgrupowane wokół czterech głównych tematów, zaś piątą atrakcję stanowił quiz:
•
Tajemnice barwnego widzenia (krążek
Benhama; zagadkowe powidoki; test na
daltonizm; zobaczyć niewidzialne – podczerwień; nie daj się zwieść reklamom,
czyli jak kontrast wpływa na postrzeganie
cd. s. 44

lipiec 2015
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•

•

barw; uciekające chloroplasty – jak rośliny
bronią się przed nadmiarem światła; terapia fotodynamiczna „w probówce”),
Kolorowe bakterie – po co mikroorganizmom barwniki, skoro nie mają oczu?
(obserwacja hodowli kolorowych bakterii
m.in. Serratia marcescens)
Do czego światło służy naukowcom? (filtry: interferencyjne i polaryzacyjne, odejmowanie i dodawanie barw; jak światło
mierzy cząstki? – pomiar stężenia cukru
przy pomocy polarymetru; świecące białko warte Nobla – GFP; zbuduj swój własny spektrofotometr; roślina jak komputer
– programowanie światłem; fotosynteza
– obserwacja wydzielania tlenu przez rośliny; jak gęsty pada dziś deszcz fotonów?
– pokaz działania kwantowego miernika

światła),
Komnata Mrocznych Tajemnic (barwniki
fluorescencyjne i ich zastosowanie; ekspertyzy sądowe – jak wykrywać ślady krwi; co
to są kropki kwantowe?),
• Naczynia laboratoryjne – poznaj nazwę lub
zastosowanie (quiz).
Pogoda sprzyjała rodzinnym spacerom,
w związku z czym ruch na Rynku był bardzo
duży. Odwiedzili nas nie tylko rodzice z dziećmi, ale też seniorzy i wielu obcokrajowców. Największą furorę wśród dzieci zrobił quiz (jak to
miło coś wygrać) i Komnata Mrocznych Tajemnic. Wydarzenie po raz kolejny zakończyło się
sukcesem. Przyszedł czas na chwilę satysfakcji
i odpoczynku, a potem cóż – trzeba się będzie
zacząć myśleć o nowych doświadczeniach dla
przyszłorocznych gości.

•

Fascynujący Świat Roślin
W 2015 roku WBBiB po raz pierwszy przyłączył się do międzynarodowej akcji Fascination of Plants Day, w polskim wydaniu znanej pod nazwą Fascynujący Świat
Roślin. Celem tego przedsięwzięcia jest
zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę,
jaką badania nad roślinami odgrywają
nie tylko w rozwoju rolnictwa, produkcji
żywności czy gospodarce leśnej, ale także w branżach takich jak energetyka czy
przemysł farmaceutyczny.
Na całym świecie w przygotowanie
wydarzeń, których tematem przewodnim są rośliny zaangażowane są różnorodne firmy i instytucje. W naszym kraju
udział w akcji biorą uniwersytety, ogrody botaniczne, nadleśnictwa i towarzystwa naukowe. Jak łatwo się domyślić,
na WBBiB w przygotowanie ciekawego
programu dla odwiedzających nas gości
(głównie gimnazjalistów i licealistów)
włączyły się trzy Zakłady: Biotechnologii
Roślin, Fizjologii i Biochemii Roślin oraz
Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin.
Gdy 18 maja, na Gronostajową zaczęły zjeżdżać autokary pełne uczniów czekały na nich
cztery wykłady oraz trzy stoisko z ciekawymi
pokazami. W ramach wykładów mgr Bartosz
Pluciński opowiadał o zastosowaniu biotechnologii u roślin, prof. Halina Gabryś przybliżyła
słuchaczom temat ruchu chloroplastów w komórkach w odpowiedzi na światło, mgr Paweł

Jedynak zdał fascynującą relację z inteligentnych zachowań roślin zaś Ariel Kamiński zademonstrował (dosłownie) jak we własnej kuchni
można zbadać i wykorzystać właściwości barwników roślinnych. W przerwach między wykładami uczniowie mieli możliwość:
• zobaczenia szybkiej ucieczki chloroplastów
wywołanej silnym niebieskim światłem
o zmierzonym natężeniu,
• zapoznania się z metodą badania oddziaływań między białkami z pomocą komplementacji fluorescencji (BiFC),
• oglądnięcia kultur roślinnych in vitro (wyodrębnionych fragmentów tkanek, używanych do rozmnażania roślin),
• zrozumienia jak bada się pokrewieństwo
roślin analizując ich DNA,
• zmierzenia pochłanianego i wydzielanego
przez rośliny dwutlenku węgla,
• przyglądnięcia się roślinom mięsożernym
oraz sinicom.
Pomimo tego, że WBBiB po raz pierwszy
wziął udział w Fascynującym Dniu Roślin, frekwencja była zaskakująco wysoka – w imprezie
uczestniczyło blisko 300 osób. Co ważne, od
nauczycieli opiekujących się uczniami usłyszeliśmy dużo miłych słów. Wiele naszych pomysłów organizacyjnych się sprawdziło, nad
kilkoma rozwiązaniami trzeba będzie jeszcze
popracować, ale ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni i z przyjemnością włączymy się do akcji
ponownie w nadchodzącym roku.
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Granty z NCN
11 maja na stronach Narodowego Centrum
Nauki ukazały się listy rankingowe projektów
zakwalifikowanych do finansowania w ramach
konkursów OPUS 8 , PRELUDIUM 8 i SONATA 8
a miesiąc później zostały przedstawione wyniki
konkursów ETIUDA 3 i FUGA 4. Z naszego Wydziału granty otrzymali:
• mgr Małgorzata Durbas z Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii (projekt pt.
„Wyjaśnienie roli szlaku autofagii w śmierci
komórkowej indukowanej przez przeciwciała skierowane przeciwko gangliozydowi
GD2 na komórkach neuroblastoma”, 99 600
zł, PRELUDIUM),
• dr Dariusz Dziga z Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin (projekt pt. „Analiza alternatywnych mechanizmów biodegradacji
toksyn sinicowych”, 611 750 zł, OPUS),
• dr Justyna Łabuz z Zakładu Biotechnologii
Roślin/MCB (projekt pt. „Mechanizmy i znaczenie regulacji ekspresji fototropin przez
światło w Arabidopsis thaliana”, 799 000 zł,
SONATA),
• dr Danuta Mizgalska z Zakładu Mikrobiologii (projekt pt. „Wykorzystanie techniki SELEX do otrzymania aptamerów jako narzędzi w badaniu, diagnostyce i potencjalnie
leczeniu paradontozy, 457 300 zł, SONATA),
• mgr Magdalena Kordon z Pracowni Biofizyki Komórki (projekt pt. „Analiza ilościowa
i jakościowa mechanizmów gromadzenia
białka XRCC1 w rejonach endogennych,
jednoniciowych pęknięć powstających
w replikowanym DNA”, 98 540 zł, ETIUDA),
• mgr Przemysław Golik z Zakładu Mikrobiologii (projekt pt. „Charakterystyka biochemiczna i strukturalna białka zaangażowanego w proces sporulacji – proteinazy
YabG”, 92 758 zł, ETIUDA),

Stypendium START
Witold Nowak, doktorant z Zakładu Biotechnologii Medycznej, został stypendystą programu START prowadzonego przez Fundację na
Rzecz Nauki Polskiej. Roczne stypendium przyznawane jest młodym uczonym, którzy mogą
się wykazać udokumentowanymi osiągnięciami w swojej dziedzinie. Wsparcie finansowe ma
im między innymi umożliwić pełną koncentrację na pracy badawczej i rozwoju naukowym.
Witold Nowak bada rolę oksygenazy hemowej
w różnicowaniu komórek mezenchymalnych.
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•

mgr Ewelina Chrapusta z Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin (projekt pt. „Mykosporyna, składowa systemu UV-protekcji
w plesze porostu Cladonia arbuscula (Wallr.)
Flot. – właściwości fizykochemiczne i jej
funkcja ekologiczna”, 112 576 zł, ETIUDA),
dr Aleksandra Piechota-Polańczyk z Zakładu Biotechnologii Medycznej (projekt pt.
„Oksygenaza hemowa-1 w rozwoju i progresji tętniaka aorty brzusznej”, 612 000 zł,
FUGA).

GRANTY

Granty z NCBiR
W ramach konkursu ERA-NET EuroNanoMed II
organizowanego przez NCBiR dr hab. Martyna
Elas oraz prof. Krystyna Urbańska z ZakładuBiofizyki uzyskały dofinansowanie na realizację projektu pt. „Teranostyczne nanocząsteczki
AGuIX do śródtkankowej przeciwnaczyniowej
terapii fotodynamicznej guzów mózgu”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w konsorcjum
z czterema partnerami zagranicznymi z Francji
i Szwecji.
Do realizacji zatwierdzony został także projekt pt. „Biokonwersja odpadów pofermentacyjnych z biogazowni: ochrona wód i paliwo III
generacji”, którego współautorem jest dr hab.
Przemysław Malec z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin. Przedsięwzięcia sfinansowane
zostanie z programu GEKON koordynowanego
przez NCBiR oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
W prace nad przygotowaniem technologii wykorzystującej fotosyntezę mikroalg do produkcji
paliw zaangażowane są:
• EKOSPOT Sp. z o.o., Łódź (lider projektu),
• Uniwersytet Jagielloński,
• Politechnika Łódzka,
• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.

NAGRODY I STYPENDIA
Nagroda dla najlepszych dydaktyków
Dr Małgorzata Dutka z Zakładu Biofizyki Molekularnej oraz dr Ewelina Fic z Zakładu Biochemii Fizycznej otrzymały nagrodę Rektora
UJ dla najlepszych nauczycieli akademickich.
Nagroda przyznawana jest w oparciu o wyniki
ankiet studenckich przeprowadzonych w minionym roku. Laureatki zostały wybrane z grona osób rekomendowanych przez Prodziekana
ds. studenckich. Serdecznie gratulujemy!.

lipiec 2015

3

KONFERENCJE
40 lat badań nad proteolizą
15 i 16 maja w Krakowie, w historycznym budynku Collegium Maius, odbyła
się konferencja pt. Proteolysis – from the
bench to the bed – 40 years of scientific break through. Celem konferencji było podsumowanie czterdziestoletnich badań nad
zjawiskiem proteolizy i jego rolą w procesach fizjologicznych i patofizjologicznych.
W konferencji wzięli udział naukowcy
z całego świata, którzy wraz z badaczami
z Polski, głównie z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dokonali przełomowych odkryć w tej dziedzinie. W ciągu
dwóch dni wygłoszonych zostało 25 prelekcji (wykłady prowadziło 19 osób z zagranicy oraz 6 z kraju). W trakcie spotkania
omówione zostały przełomowe osiągnięcia oraz najnowsze badania prowadzące
do opracowania nowatorskich metod
leczenia i diagnostyki chorób, w których
kluczową rolę odgrywają enzymy proteolityczne, takich jak: choroby autoimmunologiczne, nowotwory, choroby neurodegeneracyjne czy infekcje.
Głównym organizatorem konferencji
była dr Joanna Kozieł z Zakładu Mikrobiologii
WBBiB UJ. Spotkanie było także okazją do świętowania 60-tych urodzin prof. Jana Potempy,
którego badania nad bakterią Porphyromonas
gingivalis w radykalny sposób zmieniły sposób
patrzenia na genezę zapalenia tkanek przyzębia.
Perspektywy w Biotechnologii Medycznej
W dniach 22-23 maja br., w siedzibie Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie, odbyła się
konferencja Perspectives in Medical Biotechnology, zorganizowana przez Zakład Biotechnologii
Medycznej WBBiB UJ we współpracy z Polskim
Towarzystwem Biologii Komórki, krakowskim
oddziałem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a także z Międzynarodowym Laboratorium Stowarzyszonym LIA. Wydarzenie zostało

objęte patronatem Rektora UJ, prof. Wojciecha
Nowaka.
W czasie inauguracji, zgromadzonych gości i uczestników – blisko 140 naukowców i studentów z Polski i zagranicy – powitali: prof. Andrzej Borowski (wiceprezes PAU), prof. Wiesław
Pawlik (dyrektor Wydziału Lekarskiego PAU),
prof. Piotr Laidler (prorektor UJ ds. Collegium
Medicum) oraz prof. Zbigniew Madeja (dziekan
WBBiB UJ).
Przedstawiając cele przyświecające przygotowaniu konferencji, prof. Józef Dulak,
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
i kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej,
odczytał list od prof. Aleksandra Koja, członka Komitetu Honorowego. Prof. Koj nawiązał
w nim do badań prowadzonych od 10 lat w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ,
w tym także w ramach LIA, utworzonego przez
UJ oraz CNRS w Orlenie.
Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (w ramach
dotacji KNOW) a także Polskiego Towarzystwa
Biologii Komórki, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, władz Krakowa, firm Eppendorf
i Celllab oraz za sprawą Polskiej Akademii Umiejętności, która udostępniła swoja siedzibę.
W trakcie konferencji przedstawione zostały osiągnięcia biotechnologii medycznej
w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w Krakowie
na WBBiB. Wśród 25 prelegentów, znaleźli się
badacze z USA, RPA, Włoch, Francji, Irlandii,
Finlandii oraz ośrodków akademickich z Polski. Sprawny przebieg konferencji był możliwy
dzięki moderatorom prowadzącym poszczególne sesje, którymi byli młodzi badacze i doktoranci z Zakładu Biotechnologii Medycznej.
Pełny program konferencji dostępny jest na
stronie http://www.biomed2015.pl/
Joanna Uchto
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W dniu 16 czerwca 2015 roku Rada Wydziału WBBiB przyjęła rozprawę habilitacyjną dr
Agnieszki Wolnickiej-Głubisz z Zakładu Biofizyki pt. „Stan zapalny i czerniak jako efekty działania promieniowania UV na skórę w wybranych
modelach mysich”,
Czerniak (melanoma malignum) należy do
najbardziej złośliwych nowotworów, ze stale
wzrastającym współczynnikiem zachorowalności. Choć od lat w wielu laboratoriach na
całym świecie prowadzi się badania nad czerniakiem, nadal stosunkowo mało wiadomo
o mechanizmach odpowiedzialnych za jego
powstawanie. Najwięcej doniesień na temat
etiopatologii melanomy pochodzi z badań
epidemiologicznych, które wskazują na istotną
rolę słonecznego ultrafioletu w tym procesie,
wieku oraz fototypu skóry.
Dr Agnieszka Wolnicka-Głubisz podjęła się
badań podstawowych nad procesami indukowanymi przez UV wykorzystując w swojej
pracy zwierzęta doświadczalne, których skóra
imituje skórę ludzką tj. zawiera pozawłosowe
melanocyty ulegające pod wpływem UV transformacji nowotworowej (myszy transgeniczne
z nadekspresją genu czynnika wzrostu hepatocytów/czynnika rozproszenia – HGF/SF). HGF/
SF jest wielofunkcyjną cytokiną odpowiedzialną m.in. za proliferację, różnicowanie oraz migrację komórek posiadających receptor kinazy
tyrozynowej c-Met, jak np. melanocyty. Zbadanie związku pomiędzy stanem zapalnym indukowanym przez promieniowanie UV a indukcją
czerniaka, oraz wpływem podłoża genetycznego pigmentacji (na przykładzie receptora melanokortyny typu 1 – Mc1r) na te procesy stały

Habilitacje
się możliwe dzięki współpracy, którą dr Wolnicka nawiązała z zespołem prof. Noonan przebywając na Uniwersytecie George’a Washingtona
w USA i kontynuowała po powrocie do Polski
w Zakładzie Biofizyki naszego Wydziału.
Badania przeprowadzone w ramach rozprawy habilitacyjnej potwierdziły, że odpowiedź immunologiczna zmienia wrażliwość
noworodków mysich na wywołany przez
promieniowanie UV czerniak. Ich odpowiedź
immunologiczna, jest nie tylko słabsza, niż
u osobników dorosłych, ale może również prowadzić do pewnej immunotolerancji stwarzając warunki dla przeżycia stransformowanego
melanocytu. Habilitantka wykazała również , że
choć u myszy Mc1r jest kluczowym czynnikiem
determinującym kolor sierści, nie jest związany
z ich wrażliwością na indukowany przez UV stan
zapalny i immunosupresję, ale jest niezbędny
w indukcji czerniaka u myszy HGF/SF transgenicznych. Wykazanie istnienia nieznanej ścieżki
sygnałowej między Mc1r i HGF/Met w indukcji
czerniaka przez promieniowanie UV stwarza
podstawy do wykorzystania inhibitorów kinazy c- Met w terapii nowotworów ludzkich jako
leków hamujących inwazyjność czerniaków.
W trakcie swojej dotychczasowej kariery dr
Wolnicka-Głubisz została wyróżniona Indywidualną Nagrodę Rektora UJ za działalność naukową oraz uzyskała stypendia konferencyjne
z Fundacji na Rzecz Nauki Polski, Amerykańskiego Towarzystwa Fotobiologicznego ASP
(„Urbach Travel Award”) oraz Europejskiego Towarzystwo Fotobiologicznego (ESP).

Dr hab. Agnieszka
Wolnicka-Głubisz

DOKTORATY
Rafał Pietras – „Dystrybucja przestrzenna białek opisana przez intermolekularne oddziaływania magnetyczne w układzie cytochrom c2–
cytochrom bc1”. Promotorzy: prof. dr hab. Artur
Osyczka, dr Marcin Sarewicz. 26 czerwca 2015 r.

Natalia Wolak – „Udział witaminy B1 w odpowiedzi na warunki stresu abiotycznego modelowych organizmów drożdżowych z rodzaju
Saccharomyces oraz Candida”. Promotor: dr
hab. Maria Rąpała-Kozik. 12 czerwca 2015 r.

Dominika Żurek-Biesiada – „Fotokonwersja
barwników wykazujących powinowactwo do
DNA i jej zastosowanie w mikroskopii wysokorozdzielczej”. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki. 23 czerwca 2015 r.

Michał Bukowski – „Charakterystyka hipotetycznego operonu saoABC potencjalnie kodującego nieznany system regulacji transkrypcji
genów u Staphylococcus aureus”. Promotorzy:
prof. dr hab. Adam Dubin, dr Benedykt Władyka. 22 maja 2015 r.

Elżbieta Plesnar – „Komputerowy model błony komórki włókienkowej soczewki oka”. Promotor: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula. 19 czerwca 2015 r.
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Magdalena Banaś – „Ochronna rola chemeryny w fizjologii naskórka”. Promotor: prof. dr hab.
Joanna Cichy. 5 maja 2015 r.
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KNOW

W ramach realizacji projektu KNOW, a dokładniej działania A (Rozwój i zwiększenie potencjału naukowego i aplikacyjnego WBBiB) w drugim
kwartale 2015 r. pracownikom WBBiB wypłacone zostały dodatki motywacyjne za osiągnięcia
naukowe.
Dodatkowo, w ramach działania C (Rozwój
dydaktyki) w drobny sprzęt laboratoryjny doposażono 13 sal dydaktycznych, przyznano środki
na udoskonalenie kursu nr WBT-BT350 (In vivo
Veritas – Praktikum pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi) oraz na realizację Studenckich Projektów Badawczych.
Konkurs na w/w projekty ogłoszony został
15 maja, rozstrzygnięcie nastąpiło 9 czerwca
2015 r. Komisja w składzie: dr hab. Krzysztof Pyrć
– przewodniczący, dr hab. Ibeth Guevara-Lora,
dr Krzysztof Guzik, prof. dr hab. Jolanta Jura oraz
dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz przyznała
fundusze na badania własne 11 zespołom studenckim. Zwycięzcami konkursu zostali:
• Paulina Nowak, Magdalena Firlej i Daniel
Krochmal („Konstrukcja i analiza działania
barwników do detekcji wirusowego RNA”),
• Paulina Leszczyńska, Magdalena Maroszek,
Natalia Waras, Łukasz Wieliński („Wpływ mikrocystyny LR na wzrost szczepów bakteryjnych zdolnych do degradacji hepatotoksyn
sinicowych oraz na ekspresję białek związanych z procesem biodegradacji”),
• Filip Pamuła, Urszula Cichoń, Przemysław
Dutka, Marta Kluz („Analiza oddziaływania
heterotrimerycznych białek G z dwuwarstwą lipidową o różnym składzie – badania
z wykorzystaniem nanodysków jako układu
modelującego błonę biologiczną”),
• Natalia Pydyn, Agata Kalita, Dobrochna Dolicka („Wpływ wprowadzenia mutacji do sekwencji sygnałów lokalizacji jądrowej białka
MCPIP1 na różnicowanie preadipocytów do

•

•

•

•

•

•

•

adipocytów”),
Rostyslav Krutyholova, Agnieszka Seretny,
Aleksandra Augustyniak („Wpływ ekspresji
oksygenazy hemowej-1 na interakcję komórek czerniaka z komórkami niszy”),
Karol Zakrzewski, Anna Salerno-Kochan, Joanna Sykut („Aktywacja czynnika XII przez
proteazy aspartylowe patogennych drożdżaków Candida albicans”),
Gabriela Pruś, Cyntia Kubicka, Artur Pomadowski („Wpływ białek o charakterze proi przeciwzapalnym na ekspresję oraz profil
fosforylacji białek zaangażowanych w budowę połączeń między komórkami śródbłonka bariery krew-mózg”),
Anna Mądry, Rafał Piwowarczyk, Karolina Żak („Opracowanie metody szybkiego
wyznaczenia liczby komórek mikroorganizmów w zawiesinie hodowlanej dla pięciu
często stosowanych w praktyce laboratoryjnej gatunków mikroorganizmów”),
Gabriela Jędruszewska, Kinga Hińcza, Dominika Kądziołka („Wpływ sulforafanu na szlaki sygnałowe uczestniczące w formowaniu
miofibroblastów w astmie oskrzelowej”),
Wiktor Tokarek, Joanna Pagacz, Stanisław
Listwan, Piotr Leśniak, Katarzyna Lorencik,
Monika Kocemba, Aleksandra Pisarek, Gracjana Leonowicz („Przeciwnowotworowe
właściwości metabolitów wtórnych Pheodactylum tricornutum”),
Karol Pitra, Artur Kowalik, Justyna Zawadzka, Mateusz Szwalec („Wpływ pH oraz endogennych przeciwutleniaczy na fotoreaktywność (16:0)(22:6)PC – jednego z głównych
fosfolipidów siatkówki oka”).

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
W dniach 4 i 6 maja 2015 w ramach realizacji
projektu „Metabolizm komórki a czynniki toksyczne” (finansowanego z programu MNiSW
pt. „Uniwersytet Młodych Wynalazców”) na
WBBiB odbyły się warsztaty laboratoryjne dla 23
uczniów V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie.
Uczestnicy warsztatów zostali wyłonieni z większej grupy ochotników w oparciu o wyniki uzyskane w poprzednich etapach projektu.
Cztery różne zajęcia dla licealistów („Analiza
żywotności komórek in vitro metodami mikroskopii fluorescencyjnej oraz cytometrii przepływowej”, „Błona i ściana komórkowa – pierwsza

bariera komórek przed oddziaływaniem czynników toksycznych”, „Czy rośliny boją się światła?”
oraz „Chlorofil nigdy nie kłamie, ta roślina jest
w złym stanie”) przygotowane zostały w Zakładach: Biologii Komórki, Fizjologii i Biochemii Roślin, Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin.
Pod okiem pracowników i doktorantów
WBBiB uczniowie przeprowadzili proste eksperymenty oraz przeanalizowali uzyskane wyniki.
Najlepsi z grupy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu projektu, który polegać będzie
na wykonaniu zaawansowanych doświadczeń
w specjalistycznych pracowniach Wydziału.
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IV Międzynarodowa
Konferencja
Studentów
Biofizyki
za nami. W ciągu
trzech dni (22-24
maja)
uczestnicy
zaprezentowali 56
plakatów i wygłosili
21 wykładów. Niezwykle cieszy nas to, że staliśmy się inspiracją
do organizacji podobnego wydarzenia w USA.
O naszym sukcesie świadczy także rosnące zainteresowanie konferencją – co roku zwiększa
się liczba uczestników, zarówno tych z kraju,
jak i z zagranicy.
Swoją obecnością zaszczyciło nas w tym
roku aż pięciu gości specjalnych: prof. Wladek

Minor (Uniwersytet Virginia w Charlottesville,
Stany Zjednoczone), prof. Chantal Pichon (Uniwersytet w Orleanie, Francja), prof. Thomas Cremer (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Niemcy), prof.
Christoph Cremer (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) oraz prof. Wiesław
Gruszecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Na ich zaproszenie
mogliśmy sobie pozwolić sobie m.in. dzięki dofinansowaniu z funduszy KNOW.
Przed nami wakacje i chwila oddechu, po
czym od nowego semestru zabieramy się za
przygotowania do V edycji KSB.

„NOBEL”

Katarzyna Radoń

prof. Cristoph Cremer

Po raz kolejny w tym roku akademickim Koło
Naukowe Studentów Biochemii „N.zyme” miało przyjemność zaprosić słuchaczy na seminarium z cyklu ScienceCorner. 23 kwietnia przedstawiciele konsorcjum PL Grid zaprezentowali
uczestnikom wykładu możliwości wykorzystania polskiej infrastruktury gridowej do pracy
badawczej opartej na symulacjach i obliczeniach dużej skali z wykorzystaniem klastrów
komputerowych.
Możemy się również pochwalić tym, że
dzięki zgranej pracy zespołowej dobiegł końca
nasz projekt badawczy. Uzyskane wyniki zaprezentowaliśmy w formie plakatu na konferencji

studenckiej „Liczby, Komputery, Życie”, która odbyła się w dniach 15-17 maja bieżącego
roku.
Na koniec, w nawiązaniu do notki, która ukazała się w 29. numerze „Tripletu”, informujemy, że w dniach 29-31 maja byliśmy
na bardzo udanym wyjeździe integracyjnym
w Ochotnicy Górnej, w trakcie którego starsi
członkowie „N.zymu” lepiej poznali „juniorów”
oraz przekazali im swoje doświadczenia związane z członkostwem w Kole.

„N-ZYME”

3 kwietnia 2015 r.
Dr Dominika Rudnicka (redaktorka czasopisma „Nature Communications”). Wykład pt.
„How to get published in Nature (and its sister
journals)”. Gość Zakładu Biotechnologii Medycznej.
14 kwietnia 2015 r.
Prof. dr hab. Piotr Stępień (Instytut Genetyki
i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski), wykład pt. „Wędrówki mitochondrialnego RNA”.
Gość Pracowni Biofizyki Komórki.
17 kwietnia 2015 r.
Prof. Qingbo Xu (King’s College, Londyn, Wlk.
Brytania), wykład pt. „An update of vascular
stem cell research in arteriosclerosis”. Gość Zakładu Biotechnologii Medycznej.
11 maja 2015 r.
Dr Tomasz Włodarski (Research Department
of Structural and Molecular Biology, University College London, Wlk. Brytania), wykład pt.
„Computational studies of co-translational
folding and misfolding on the ribosome”. Gość
Pracowni Biofizyki Komórki.
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Małgorzata Mnich

5 maja – 19 czerwca 2015 r.
Mgr Olga Sinienko (Ural State University, Ekaterinburg, Rosja). Gość Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin.

GOŚCILI
U NAS

25.05.-19.06.2015 r.
Dr Maria Maleva (Ural State University, Ekaterinburg, Rosja). Gość Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin.
Cykl wykładów Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego „Herbatka przy Gronostajowej”:
29 kwietnia 2015 r.
prof. dr hab. Franciszek Ziejka (Wydział Polonistyki UJ). Wykład pt. „Kodeks etyki pracownika naukowego – teoria i praktyka (z doświadczeń pracy w Komisji do Spraw Etyki w Nauce).
27 maja 2015 r.
Bart Krist (doktorant, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ). Wykład pt. „Science
in the Netherlands and Germany – money and
structures – and what about Poland…?”
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A TO CI historia!
„Probity”
Wiarygodność, rzetelność, nieskazitelna uczciwość, przejrzystość, te wszystkie cechy warsztatu
naukowego świat anglojęzyczny określa wspólnym mianem „probity”1, nie mającym odpowiednika w języku polskim. Tegoroczne stupięćdziesięciolecie prezentacji dzieła Jana Grzegorza Mendla, czyli de facto sto pięćdziesiąta rocznica narodzin genetyki, jest świetną okazją, by nie tylko
przypomnieć tego badacza, bez którego nie byłoby naszego Wydziału, ale także, by zastanowić
się, czy „probity” w nauce jest w ogóle możliwe?
Twórca współczesnej statystyki, Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), bez którego pewnie
również nie byłoby naszego Wydziału, zadał sobie wiele trudu, by podważyć rzetelność badań
Grzegorza Mendla1. Zarzucił nie tyle jemu, co jego wynikom, zbytnią zgodność z teorią, zbytnią
„ładność”. Podsumujmy: zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, przy zbadanej przez Mendla liczbie pokoleń, liczbie analizowanych cech i liczbie „n” osobników doświadczenia powinny
dać w zaokrągleniu inne stosunki segregacji, niż przewidywane (i oczekiwane) przez Mendla. Co
zatem robił Mendel? Najprawdopodobniej prowadził doświadczenie i zwiększał liczbę „n” do momentu, gdy stosunki segregacji wyniosły tyle, ile oczekiwał. Niektórzy podejrzewają też, że być
może stronniczo kwalifikował niektóre osobniki o cechach, powiedzmy, „pośrednich” do pożądanych przez niego grup. A może odrzucał takie osobniki?
Swoją drogą dużo byśmy dali za dostęp do pełnego materiału doświadczalnego Mendla, który
pewnie zgorzał był gdzieś, w jesiennym ognisku (nie palmy zatem wyników naszych nieudanych
eksperymentów!). Ale czy Mendel rzeczywiście oszukiwał? 70 lat przed powstaniem statystyki, 30
lat przed przyjściem na świat twórcy statystyki? Jakie miał podstawy, by osobniki o cechach „pośrednich” zakwalifikować inaczej, skoro a priori zakładał, że cechy segregują niezależnie, a gamety
są czyste? Jak miał obliczyć niezbędne „n”? O co w ogóle chodziło Grzegorzowi Mendlowi?
Chodziło mu o wykazanie niezmienności gatunków! I tu dochodzimy do drugiego paradoksu,
związanego ze stosunkiem Grzegorza Mendla do teorii ewolucji. Dzieło Karola Darwina „O powstawaniu gatunków” ukazało się drukiem w 1859 r., 6 lat przed wystąpieniem Mendla. Mendel znał
to dzieło. Dziś wiemy, że mendelizm stał się jednym z kamieni węgielnych ewolucjonizmu syntetycznego, trudno sobie wyobrazić nowoczesną teorię ewolucji bez ustaleń Mendla. Sam Mendel
wyrażał się jednak z dużym sceptycyzmem o powstawaniu nowych gatunków drogą krzyżówek
i segregacji cech. Nie atakował tej koncepcji otwarcie, ale podważał, podzielając stanowisko wielu
innych duchownych z lat 60. XIX wieku. Był niewątpliwie przeciwnikiem ewolucjonizmu2! Jego
przesłanie można by streścić w stwierdzeniu, że: różnorodność fenotypowa mieszańców nie stanowi dowodu na powstawanie nowych gatunków, lecz jest po prostu efektem segregacji i rekombinacji stałych, niepodzielnych („wiecznych”?) zawiązków cech. Z każdego pokolenia mieszańców
można odtworzyć wyjściowe gatunki, jeśli tylko będziemy dysponować odpowiednio dużą liczbą
osobników. Co więcej – gdyby to Darwin znał prace Mendla, nie sformułowałby swojej teorii ewolucji3. Darwin zakładał plastyczność fenotypową (tak! Dziedziczenie cech nabytych też!3), bo tylko
wówczas możliwe byłoby powstawanie i „przeżywanie DOSKONALSZYCH ras” (skądinąd – co za
fatalne tłumaczenie oryginalnego darwinowskiego „favoured races”). Założenie o stałości zawiązków cech i przypadkowej ich segregacji stoi w sprzeczności z teorią Darwina...Darwin i Mendel nie
znali jednak, ani nie wyobrażali sobie zjawiska mutacji.
Zadziwiające jest również to, że współcześni nam badacze dzieła Mendla i genetycy z uporem
wciskają w jego usta uznanie dla darwinizmu. Pani prof. Romana Czapik pisze4, że „…Mendel parokrotnie zaznaczał w swoich pracach znaczenie tych badań dla zrozumienia mechanizmu ewolucji”, (która nie istnieje?), a prof. Jan Wilczyński – tłumacz i komentator Mendla wnioskuje5, że:
„…idea ewolucji nie tylko nie była mu obca, lecz że w doświadczeniach swoich szukał on namacalnego jej udokumentowania…”. Tymczasem Grzegorz Mendel pisze np., popierając tezę współczesnego mu Gärtnera, że ów, w świetle doświadczeń nad krzyżowaniem gatunków5 „…był zmuszony wystąpić przeciwko poglądom tych przyrodników, którzy zaprzeczają stałości gatunków
roślinnych i przyjmują ich nieustanne tworzenie się.” Albo gdzie indziej wspomina sceptycznie o5
„stanowisku w duchu teorii Darwina, że postaci te (krzyżówki jastrzębców) MIAŁYBY6 pochodzić
z przeobrażania gatunków wygasłych lub nawet jeszcze istniejących”.
Mendlowi zatem chodziło o podważenie rodzącej się teorii ewolucji, a wysiłki Fishera, by
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zdyskredytować dzieło Mendla zostały z kolei same podważone przez współczesnych nam naukowców1. „Probity”? Mylimy się zatem co do intencji Mendla, ponieważ ów nie tyle „odkrył”, co
USTALIŁ wielokrotnie później sprawdzone i potwierdzone, obiektywne prawa dziedziczności, będące de facto jednym z najważniejszych mechanizmów specjacji, próbując dowieść niezmienności gatunków. „Fałszując” swoje wyniki albo nieobiektywnie je interpretując sformułował zasady
tak prawdziwe i obiektywne, że teraz my uparcie mylimy się co do jego intencji! „Probity”?
Przemysław M. Płonka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pires AM, Branco J, „A Statistical Model to Explain the Mendel–Fisher Controversy”, Statistical Sci
2010; 25:545-565
Scoville H., „Gregor Mendel”, about education, about.com, http://evolution.about.com/od/scientists/p/Gregor-Mendel.htm
Pitman SD, „The Father of Genetics”, detecticdesign.com, http://www.detectingdesign.com/gregormendel.html
Czapik R „Jan Grzegorz Mendel” Seria Nauka dla Wszystkich, nr 18, PAN Oddział w Krakowie, Kraków
1966, str. 21
„Prace naukowe Jana/Grzegorza Mendla” (tłum. Prof. Dr Jan Wilczyński), Spółdzielnia Wydawnicza
Książka, Warszawa 1948, str. IX, 48, 51
Wtrącenie i wyróżnienie – P.M. Płonka
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