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Zakończenie rokU
30 czerwca kolejny rocznik studentów Biotechnologii molekularnej, Biochemii oraz Biofizyki odebrał pamiątkowe dyplomy ukończenia
studiów. W ceremonii oprócz samych absolwentów udział wzięli także przedstawiciele
rodzin oraz bliscy znajomi. Najwyższe władze
uniwersyteckie reprezentował prof. dr hab.
Piotr Laidler, Prorektor UJ ds. Collegium Me-

SPIS TREŚCI

dicum. Uroczystość zakończenia studiów była
również okazją do złożenia podziękowań prof.

fot. Wojciech Pilch

dr hab. Marcie Dziedzickiej-Wasylewskiej, która

mykającą oficjalną część wydarzenia był hymn

przez osiem lat, jako Prodziekan WBBiB ds. stu-

Gaudeamus igitur w wykonaniu wydziałowego

denckich czuwała nad sprawami związanymi

chóru. Po nim nadszedł czas na pamiątkowe

z dydaktyką i po dwóch pełnych kadencjach

zdjęcie, rzucanie biretów i pożegnalną lampkę

przekazała stanowisko w nowe ręce. Klamrą za-

szampana.
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8 czerwca 2016 r. Fundacja Edukacyjna „Per-

z rzędu znalazły się na pierwszym miejscu, wy-

spektywy” ogłosiła wyniki rankingów najlep-

przedzając o blisko 15 punktów kolejną uczel-

szych kierunków studiów oraz najlepszych

nię na liście. Kierunki Biochemia i Biofizyka nie

uczelni w Polsce. W uroczystości ogłoszenia

są niestety oceniane w osobnych kategoriach

Granty

wyników, która odbyła się w Warszawie udział

lecz przypisanedo grup kierunków „Chemia”

Nagrody i stypendia

wzięła Prodziekan WBBiB ds. studenckich, prof.

oraz „Fizyka”. W obu przypadkach studia pro-

Marta Dziedzicka-Wasylewska.Studia z bio-

wadzone na UJ zajęły drugą pozycję w ran-

technologii prowadzonena WBBiBUJ trzeci raz

kingu.
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Zgodnie z kalendarzem wyborczym Uniwer-

Dziekan WBBiB – prof. dr hab. Zbigniew Made-

sytetu Jagiellońskiego, 24 i 31 maja odbyły się

ja, Prodziekan ds. ogólnych – dr hab. Ryszard J.

głosowania, w efekcie których wybrane zosta-

Gurbiel oraz Prodziekan ds. nauki i współpracy

Gościli u nas:

ły władze dziekańskie WBBiB na okres 2016-

międzynarodowej – prof. dr hab. Jolanta Jura.

„Mygen”

2020. Decyzją członków Rady Wydziału drugą

Nową Prodziekan ds. dydaktyki została dr hab.

Lista publikacji

kadencję na swych stanowiskach pełnić będą

Marta Michalik z Zakładu Biologii Komórki.

A to historia!

Dziki Piknik pod Dębem
Fenomenalny – ta-

ras. Aby zdobyć skrzynię ze czekoladowymi

kim słowem określili

sztabkami złota trzeba było wpierw rozwiązać

tegoroczny

piknik

szereg trudnych zagadek,odnaleźć schowane

jego uczestnicy. I nic

w zakamarkach Wydziału wskazówki i złamać

dziwnego – orga-

szyfr krypteksu. Nie wszystkim się to udało.

nizatorzy z Zakładu

Zwyciężyła grupa dzieci pod przewodnictwem

Fizjologii i Biochemii

prof. Haliny Gabryś i dr Ewy Kowalskiej. Z kolei

Roślin dołożyli wszelkich starań, aby dostar-

w mini-grę terenową, rozgrywającą się na tere-

czyć wszystkim niezapomnianych wrażeń. I to

nie tarasu wygrały dr Ewa Latkowska i Urszu-

od chwili wręczenia zaproszeń w postaci listów

la Czaja-Prokop z Zakładu Fizjologii i Biologii

gończych. Szybko klimat Dzikiego Zachodu

Rozwoju Roślin. W szalonym quizie szamana

rozniósł się po całym Wydziale.
Nad przebiegiem imprezy czuwał szeryf
Kazimierz Strzałka, który przywitał przebranych w barwne stroje gości krótkim przemówieniem. W tym roku piknik miał niezwykle
rodzinny charakter – wzięły w nim także udział
dzieci pracowników i doktorantów. Z pomalowanymi twarzami uczestnicy oczekiwali na wystąpienie chóru, który przygotował specjalnie
na tę okazję wpisujące się w tematykę utwory.
Na piknikowych stołach zagościły bajeczne
potrawy oraz biotechnologiczne napoje – „odbladzacze twarzy”, dostarczone przez Zakład
Biochemii Analitycznej. Ciekawym kulinarnym
akcentem były także zmiennobarwne mikstury
szamana Pawła Jedynaka, który wraz z Katarzyną Lenart prowadził imprezę.

bezkonkurencyjny okazał się natomiast Wiktor
Tokarek, choć drużyna Zakładu Biotechnologii
Roślin mocno deptała mu po piętach i to ona
(także dzięki znakomitym potrawom) w ostatecznym rozrachunku wygrała piknikowy turniej. Nagrodę odebrała prof. Gabryś i zgodnie
z ubiegłoroczną tradycją obdarowała przywilejem organizacji pikniku – oraz eppendwarfem
– Zakład Biofizyki Molekularnej.
Dopełnieniem konkursowych atrakcji były
nagrody za niesamowity strój indiański dla mgr
Dominiki Gizy oraz najlepszy strój kowbojski dr
Dariusza Dzigi. Dodatkowo, Jury wyróżniło za
świetne stroje prof. Jerzego Dobruckiego i dr.
Tomasza Panza.
Na kolejne atrakcje trzeba będzie cierpliwie poczekać – następny piknik dopiero za rok.
Naczelny Szaman ZFiBR

W wolnych chwilach można było zarzucać
lassem na krowę lub rozwiązywać anagramy,
dotyczące pracowników Wydziału. Na chętnych czekał ukryty skarb – nagroda w pełnej
niespodzianek grze terenowej. Leżał on schowany bezpiecznie w indiańskim totemie, który
obok obrazów i dekoracji namalowanych przez
dr Beatrycze Nowicką upiększał piknikowy ta-

fot. Dominika Giza
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Program zwiększenia szans studentów
na rynku pracy – StartUJ
Z początkiem roku akademickiego 2016/2017
na WBBiB ruszy nowy moduł dydaktyczny
stworzony z myślą o studentach ostatniego
roku studiów magisterskich. Jest on częścią
większego projektu pod nazwą „StartUJ – program zwiększenia szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych UJ”,realizowanego wspólnie z Wydziałami: Chemii;
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
oraz Biologii i Nauk o Ziemi.
W projekcie przewidziane zostały różnorodne działania mające na celu zwiększenie
szans absolwentów na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów (m.in. warsztaty
dotyczące komunikacji oraz pracy w grupie,
specjalistyczne szkolenia zawodowe oraz wizyty studyjne w centrach badawczych i firmach).
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób studiujących na wybranych kierunkach z obszaru
nauk ścisłych i przyrodniczych.
Studenci WBBiB z kierunków Biochemia
oraz Biotechnologia molekularna mogą liczyć

na przygotowany specjalnie dla nich blok zajęć, warsztatów i wizyt u pracodawców z branży life science. Na naszym Wydziale Będziemy
również gościć przedstawicieli pracodawców,
którzy podzielą się swoim doświadczeniem
i historią kariery z uczestnikami projektu. Podsumowaniem modułu będą prezentacje projektów grupowych przed międzynarodowym
panelem ekspertów w maju 2017 roku. Uczestnicy projektu z WBBiB będą także mogli skorzystać z wybranych propozycji oferowanych
na innych Wydziałach, w tym zagranicznych
wizyt studyjnych oraz certyfikowanych szkoleń
dotyczących np. programowania czy analityki
chemicznej.
Warto dodać, że jest to oferta limitowana
– liczba uczestników z WBBiB może wynieść
maksymalnie 10 osób rocznie. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.
			

Dominik Czaplicki

Nagroda Fundacji Fulbrighta
Dr hab. Aneta Kasza została laureatką presti-

zapalnych w komórkach glejaka. Prof. Spiegel

żowego konkursu Fundacji Fulbrighta w kate-

jest uznaną specjalistką w zakresie rozwoju

gorii Senior Award. W ramach 8-miesięcznego

i progresji nowotworów – zajmuje się między

pobytu w grupie prof. Sarah Spiegel na Uniwer-

innymi modyfikacjami epigenetycznymi i re-

sytecie Virginia Commonwealth w USA, dr Ka-

programowaniem ekspresji genów. Jej prace

sza prowadzić będzie badania mające na celu

opublikowane zostały w tak prestiżowych cza-

poznanie mechanizmów odpowiedzialnych

sopismach jak „Nature”, „Science”, „Cancer Cell”

za zaburzoną aktywację ekspresji genów pro-

czy „Nature Immunology”.

Stypendyści programu VRGT
Na liście czterdziestu osób, które zakwalifikowały się do udziału w tegorocznej edycji
programu The Visiting Research Graduate Traineeship, jest aż pięcioro studentów z WBBiB.
Wszyscy oni studiują biochemię i już w czerwcu wyjadą na jedenastomiesięczne staże naukowe do USA. Poniżej podajemy nazwiska naszych finalistów oraz nazwy uczelni, na których
będą gościć:
•

Chwalenia Katarzyna – University of Virginia, Charlottesville
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•

Dutka Przemysław – University of Chicago, Chicago
• Gregrowicz Jan – University of Texas (Southwestern Medical Center), Dallas
• Kołtun Michał – University of Virginia,
Charlottesville
• Nahotko Dominik – University of Chicago,
Chicago
Program VRGT skierowany do studentów
z kierunków przyrodniczych jest koordynowany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.
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Zakład Biofizyka Komórki
1 kwietnia 2016 kierowana przez prof. Jerzego Dobruckiego Pracownia Biofizyki Komórki została przekształcona w Zakład Biofizyki Komórki (zarządzenie Rektora UJ nr 13 z 16 marca 2016 r.). Tym samym, w strukturze WBBiB funkcjonuje już
tylko jedna Pracownia (Genetyki Molekularnej i Wirusologii) a pozostałe 16 jednostek ma status Zakładu.

POPULARYZACJA NAUKI
Maj obfitował w tym roku na WBBiB w wydarzenia popularyzujące naukę. W trzecim tygodniu miesiąca miały miejsce aż trzy imprezy,
przybliżające osobom w różnym wieku, zagadnienia związane ze współczesną biologią.
20 maja, w ramach wydarzenia pod nazwą
„Bio jest cool” w Auli kompleksu dydaktyczno-bibliotecznego odbyły się dwa wykłady połączone z pokazami doświadczeń. Autorami niezwykle ciekawych prezentacji poświęconych
wybranym zagadnieniom z obszarów biofizyki
oraz biochemii byli dr hab. Martyna Elas (wykład pt. „Podróż do wnętrza organizmu w towarzystwie fal”) oraz dr Piotr Bonarek (wykład
pt. „Życie jest formą istnienia białka”). W zajęciach udział wzięło blisko 190 gimnazjalistów
i licealistów z Dębicy, Olkusza, Skały, Kalwarii
Zebrzydowskiej oraz Krakowa.
Również 20 maja, na terenie Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin i Zakładu Fizjologii

i Rozwoju Roślin odbyły się warsztaty pt. „Podróże do wnętrza roślin” przygotowane przez
dr Monikę Bojko i dr Ariela Kamińskiego dla 15
uczniów I klasy gimnazjum w bieszczadzkich
Lutowiskach. Uczniowie przeprowadzili próbę
Tollensa, przygotowywali preparaty mikroskopowe i obserwowali ruchy chloroplastów w komórkach liścia oświetlanych słabym i mocnym
światłem oraz badali właściwości ekstraktu
czerwonej kapusty zawierającego antocyjany.
Z kolei 21 maja dr Weronika Krzeszowiec
z Zakładu Biotechnologii Roślin poprowadziła
zajęcia dla 16 pierwszaków ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy. Dzieci
wyizolowały sok z czerwonej kapusty i zmieniły jego pH przy pomocy roztworów sody
oczyszczonej i octu spirytusowego, rozdzieliły
barwniki z flamastrów na bibule filtracyjnej
oraz porównały efekty wirowania klarowanych
i nieklarowanych soków owocowych.

Czas na... Festiwal Nauki
Jedna z największych tegorocznych,krakowskich imprez popularnonaukowych odbyła się
pod hasłem „Czas i przestrzeń”. O tym, że czas
odgrywa w badaniach naukowych kluczową
rolę nie trzeba chyba nikogo przekonywać,
zwłaszcza jeśli z minutnikiem w ręku cierpliwie
odliczało się ostatnie sekundy inkubacji. Jak
jednak przedstawić taki temat laikom w przystępny, ciekawy sposób? Było to pierwsze zadanie licznego zespołu studentów, doktorantów i pracowników Wydziału, którzy włożyli
mnóstwo pracy w przygotowanie tegorocznych pokazów.
Gdy 21 maja łaknący wiedzy mieszkańcy
Krakowa przybyli do naszego namiotu oczarowało ich bogactwo probówek, pipet i naczyń
laboratoryjnych. Goście mogli odbyć podróż
do początków życia na ziemi, i poznać rolę niepozornych sinic w kształtowaniu środowiska.
Zaciekawienie wzbudzał działający bioreaktor,
w którym mikroorganizmy mogą produkować leki, witaminy lub dodatki do żywności.
Na wielkim, interaktywnym schemacie zwiedzający mieli okazję porównać, jak niewielkie

różnice w tempie podziałów wpływają na rozrastanie się kolonii bakteryjnych. Informacje
dotyczące roli genów w kontrolowaniu rozwoju roślin wzbudziły spore zainteresowanie zarówno małych jak i dużych odkrywców.
Prawdziwą sensacją był zaś konkurs – nie tylko
dla najmłodszych – w ramach którego uczestnicy z pipetą w dłoni mieli szansę sprawdzić,
kto najszybciej i najdokładniej przepipetuje zadane objętości płynów. Organizatorzy zadbali
także o zagranicznych turystów – specjalny zespół przygotował prezentację każdego stanowiska w 3 językach!
Oprawę graficzną wydarzenia stanowiły liczne plakaty i kolorowe opisy stanowisk,
dzieło zespołu ds. promocji WBBiB. Zachwyt
i zadziwione miny uczestników były największą
nagrodą za trud włożony w przygotowanie kilkunastu różnych prezentacji. Festiwal Nauki po
raz kolejny udowadnia, że niezależnie od obranej drogi i wykonywanego zawodu w każdym
człowieku tkwi ciekawość otaczającego świata.
Paweł Jedynak i Monika Rak
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9 maja NCN udostępniło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania
w ramach konkursów ogłoszonych 15 września
2015 r. Wśród zwycięzców 10 edycji konkursów
OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA jest 11 reprezentantów WBBiB.
OPUS (konkurs na projekty badawcze, w tym
finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów):
• dr Katarzyna Miękus (Zakład Biochemii
Ogólnej), Rola białka MCPIP1 w procesach
wzrostu, progresji i unaczynienia jasnokomórkowego raka nerki, 788 400 zł
• prof. dr hab. Jerzy Kruk (Zakład Fizjologii
i Biochemii Roślin), Modyfikacje długości łańcucha bocznego plastochinonu jako metoda
zwiększenia wydajności fotosyntezy roślin,
1 145 800 zł.
PRELUDIUM (konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego
doktora):
• mgr Krzysztof Berniak (Zakład Biofizyki Komórki), Heterochromatynowe białko 1 jako
strukturalny czynnik stabilizujący w procesie
naprawy dwuniciowych pęknięć DNA, 139
558 zł
• mgr Mariusz Madej (Zakład Mikrobiologii),
Rola białek PorX i PorY w regulacji ekspresji białek odpowiedzialnych za wydzielanie
głównych czynników wirulencji bakterii Porphyromonasgingivalis, 150 000 zł
• mgr Małgorzata Durbas (Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii), Funkcja autofagii w śmierci komórek neuroblastoma indukowanej przez przeciwciała rozpoznające
gangliozyd GD2, 99 600 zł
• mgr Milena Szafraniec (Zakład Fizjologii
i Biochemii Roślin), Rola transporterów ksenobiotyków w odpowiedzi na efekt fotodynamiczny z udziałem pochodnych chlorofilu,
150 000 zł
• mgr Monika Janczak (Zakład Biochemii
Analitycznej), Badania systemu toksyna-antytoksyna PemIKSp kodowanego przez chromosomowe DNA bakterii Staphylococcuspseudintermedius, 98 960 zł.
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SONATA (konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową posiadające stopień naukowy doktora):
• dr Przemysław Grudnik (Zakład Mikrobiologii), Strukturalna charakterystyka ADPGK
i GPD2 – enzymów zaangażowanych w zmodyfikowany metabolizm glukozy intensywnie proliferujących komórek, 588 800 zł
• dr Damian Ryszawy (Zakład Biologii Komórki), Rola białek Snail-1 oraz Cx43 w regulacji
inwazyjności komórek ludzkiego glejaka
wielopostaciowego, 694 000 zł
• dr Jerzy Kotlinowski (Zakład Biochemii
Ogólnej), MCPIP1 jako ważny regulator indukcji i progresji niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, 680 000 zł
• dr Michał Sarna (Zakład Biofizyki), Badanie
fototoksyczności melaniny w patogenezie
czerniaka, 486 000 zł.

GRANTY

Z kolei 30 czerwca do publicznej wiadomości podane zostały wyniki konkursu ETIUDA
4, w ramach którego o stypendia naukowe
oraz dofinansowanie pobytu w zagranicznym
ośrodku naukowym starać się mogą osoby
przygotowujące rozprawę doktorską. Wśród
laureatów znalazło się pięcioro młodych reprezentantów naszego wydziału:
• mgr Michał Gabruk (Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin), Oligomeryzacja i wiązanie
substratów w oksydoreduktazieprotochlorofilidu, 97 676 zł
• mgr Krzysztof Maria Żak (Zakład Mikrobiologii), Strukturalne aspekty oddziaływania
ludzkich białek PD-1/PD-L1 oraz niskocząsteczkowe inhibitory tego oddziaływania,
91 352 zł.
• mgr Barbara Helena Wyroba (Zakład Biochemii Komórki), Rola białka ADAM17 w rozwoju nowotworów i procesach związanych
z nowotworzeniem, 96 814 zł
• mgr Krzysztof Łukasz Berniak (Zakład Biofizyki Komórki), Indukcja i naprawa jedno i dwuniciowych pęknięć podczas replikacji DNA,
91 352 zł
• mgr Anna Marzena Łabędź-Masłowska
(Zakład Biologii Komórki), Ocena potencjału
biologicznego mikropęcherzyków z hodowli
antygenowo zdefiniowanych komórek macierzystych szpiku kostnego dla celów regeneracji tkanek, 70 838 zł.
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KONFERENCJE
Trzecie warsztaty LIA
W dniach 8-10 maja, we francuskim Orleanie odbyły się trzecie warsztaty Międzynarodowego Laboratorium Stowarzyszonego
(LIA – Laboratoire International Associé),
w skład którego wchodzą Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ i zespół Cell
Recognition and Glycobiology Centrum
Biofizyki Molekularnej CNRS w Orleanie.
W tegoroczna edycji spotkania noszącego tytuł: „MicroRNAs: mediators of differentiation and biomarkers of diseases”
udział wzięło blisko 70 osób – naukowców

z grup badawczych tworzących LIA oraz gości
zaproszonych z innych ośrodków.
Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Ambasadora RP we Francji oraz Ambasadora Francji w Polsce. Warsztaty zostały
przygotowane przez Komitet Organizacyjny
w składzie: prof. Claudine Kieda, prof. Józef Dulak, prof. Alicja Józkowicz, dr Catherine Grillon,
dr Agnieszka Łoboda i mgr Joanna Uchto-Bajołek.

Xth International Workshop on EPR
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w X Międzynarodowych Warsztatach: EPR w Biologii i Medycynie, które odbędą się w Krakowie, w dniach od 2 do 6 października 2016 r. To jubileuszowa konferencja z tej serii. Warsztaty organizowane są w Krakowie co trzy lata, i gromadzą czołowych specjalistów od badaniach biomedycznych z zastosowaniem metod
EPR z kraju i zagranicy. W tym roku udział w konferencji zapowiedziało około 60 naukowców. Organizatorami wydarzenia
obok Zakładu Biofizyki WBBiB UJ są: Department of Biophysics, Medical College of Wisconsin, University of Pittsbourgh
oraz Komitet Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Więcej informacji na stronie: http://eprworkshop.info/

HABILITACJE
W dniu 19 kwietnia b.r. Rada Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii przyznała stopień doktora habilitowanego dr Joannie Kozieł
z Zakładu Mikrobiologii. Osiągnięcie naukowe
przedstawione przez Habilitantkę stanowiło
zbiór ośmiu prac opublikowanych w latach
2009-2015 pod wspólnym tytułem „Identyfikacja i analiza wybranych strategii osłabienia
aktywności antybakteryjnej makrofagów przez
bakterie patogenne”.
Dane z ostatnich lat dowodzą, że stosowana antybiotykoterapia prowadzi do gwałtownej selekcji lekoopornych szczepów patogennych bakterii i zaburzeń składu mikrobiomu
człowieka. Skutkiem tych procesów jest wzrost
prewalencji chorób infekcyjnych i postępujący rozwój chorób systemowych, co niezbicie
wskazuje na konieczność modyfikacji i udoskonalenia obecnej terapii antybakteryjnej. Drogą
do jej zaprojektowania jest m.in. identyfikacja
strategii patogenności lub nowo powstałych
adaptacji patogenu do przetrwania w zainfekowanym organizmie. Choć ostatecznie ocena
działania układu odpornościowego w odpowiedzi na patogen wymaga kompleksowego
podejścia badawczego, to u podstaw tych badań stoi zdefiniowanie roli i ewentualnych za-

burzeń funkcjonowania poszczególnych komponent obrony immunologicznej.
Makrofagi stanowią jeden z nich, kluczowy
w regulacji procesu rozpoznawania i eliminacji patogenów oraz komunikacji z pozostałymi gałęziami układu immunologicznego. Rolę
makrofagów w procesie infekcji potwierdza
rozwój przewlekłych chorób ziarniniakowych
mających miejsce w przypadku dysfunkcji tych
fagocytów. Ponadto wielokrotnie dowiedziono, że modulacja fizjologicznej funkcji makrofagów ma reperkusje systemowe. Ma to miejsce w przypadku infekcji wywołanych przez
obligatoryjnie wewnątrzkomórkowe patogeny
(bakterie, wirusy, parazyty), jak również w kontekście chorób nieinfekcyjnych, takich jak otyłość, czy procesy nowotworowe.
Badania prowadzone przez Habilitantkę
dotyczyły identyfikacji procesów modulacji fizjologicznych funkcji makrofagów przez
drobnoustroje. Prace koncentrowały się na
zmianach wywoływanych bezpośrednio przez
patogeny, jak i pośrednio, poprzez zmianę
warunków mikrośrodowiska infekcji. Swoje
zainteresowania naukowe dr Kozieł skupiła na
infekcjach gronkowcowych, zapaleniu przyzębia i sepsie. Do Jej najważniejszych osiągnięć

6

zaliczyć można:
1. Charakterystykę procesu modulacji funkcjonowania makrofagów wywołanej wewnątrzkomórkowym przeżywaniem Staphylococcus aureus, w tym identyfikację
procesu cytoprotekcji zainfekowanych
komórek wraz z wyjaśnieniem molekularnego mechanizmu tego zjawiska. Odkrycie
nowej funkcji α-toksyny, jednego z dominujących czynników wirulencji tego patogenu.
2. Identyfikację procesów modyfikacji po-

translacyjnych peptydu antybakteryjnego
LL-37 wywołanych infekcjami (w tym proteolizy i deiminacji) oraz ocenę molekularnych skutków tych procesów na fizjologię
makrofagów.
Realizacja wspomnianych badań naukowych
umożliwiła stworzenie zespołu naukowego
bogatego w doświadczenie, którego zadaniem
będzie dalsza realizacja badań dotyczących zaburzeń funkcjonowania mechanizmów obrony
nieswoistej prowadzących do rozwoju infekcji.

DOKTORATY
Jakub Kochan – „Zastosowanie metod immunofluorescencji połączonej z smRNA FISH”. Promotor: dr hab. Aneta Kasza. 28 czerwca 2016 r.
Joanna Marczyńska – „Rola metaloproteinazy
ADAM17 w zależnej od ICOSL odpowiedzi humoralnej”. Promotor: prof. dr hab. Joanna Cichy.
16 czerwca 2016 r.
Sebastian Pintscher – „Wykrycie wolno i szybko-relaksującej formy semichinonu Qi cytochromu bc1 i ich reakcja redoks w obrębie enzymu”. Promotor: prof. dr hab. Artur Osyczka. 3
czerwca 2016 r.
Mateusza Wawro – „Rola biologiczna białek
z rodziny MCPIP”. Promotor: dr hab. Aneta Kasza. 31 maja 2016 r.
Małgorzata Figiel – „Analiza struktury i stabilności wariantów białka TRAIL o podwyższonej
aktywności cytotoksycznej”. Promotorzy:prof.
dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, dr Andrzej Górecki. 13 maja 2016 r.
Wydatki z dotacji KNOW w drugim kwartale
2016 r. dotyczyły w głównej mierze działań
z zakresu dydaktyki. Zespół pod kierownictwem prof. Marty Dziedzickiej-Wasylewskiej
podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania
na doposażenie 22 pracowni oraz udoskonalenie 6 kursów. Uruchomiona została również
procedura zakupu podręczników na potrzeby
zajęć dydaktycznych. 19 maja rozstrzygnięty
został Konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Komisja oceniająca wnioski, zakwalifiko-
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Julia Borowczyk-Michałowska – „Poszukiwanie pluripotencjalnych komórek macierzystych
w skórze ludzkiej”. Promotor: dr hab. Justyna
Drukała. 6 maja 2016 r.
Eliza Zimoląg – „Rola endogennego pola
elektrycznego wukierunkowanej migracji mezenchymalnych komórek macierzystych w
procesie gojenia rany”. Promotor: prof. dr hab.
Zbigniew Madeja. 6 maja 2016 r.
Weronika Ilszczyn – „Genetic diversity of human and animal-associated Staphylococcus
aureus isolates based on spa typing and DNA
microarray analysis”. Promotorzy: prof. dr hab.
Jacek Międzobrodzki, dr Artur Sabat. 15 kwietnia 2016 r.
Jacek Stępniewski – „Nowe mechanizmy
otrzymywania oraz różnicowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych; wpływ ścieżki Nrf2/HO-1 oraz cukrzycy”.
Promotor: prof. dr hab. Józef Dulak. 1 kwietnia
2016 r.

KNOW
wała do finansowania 10 projektów. Również
w maju ogłoszone zostały wyniki Konkursu na
Projekty Badawcze Młodych Naukowców i Doktorantów. Środki na badania uzyskało łącznie
35 osób, z czego 18 projektów realizowanych
cd. s. 94
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A TO CI historia!
Tu i teraz
W 1972 roku pojęcie terrorysty zarezerwowane było dla poplecznika rządów opartych na terrorze.
Dlatego członków „Czarnego Września” i sprawców masakry w wiosce olimpijskiej w Monachium
media określały jako „palestyńskich komandosów”1. Od tego czasu pojęcia takie jak terroryzm
czy piractwo zdążyły nabrać nowych, poszerzonych znaczeń. Obok terroryzmu mamy zatem bioterroryzm, ekoterroryzm, a obok piractwa – biopiractwo. O ile za terroryzmem stoi zwykle jakaś
ideologia, piractwo posiłkuje się przeważnie czystą chęcią zysku.
Biopiractwo, czyli mówiąc dużym skrótem patentowanie naturalnej bioróżnorodności, żeruje na etnomedycynie i etnoagronomii wykorzystując brak świadomości prawnej w pierwotnych,
lokalnych, kulturach i społeczeństwach państw rozwijających się. W dobie dyskusji na temat organizmów modyfikowanych genetycznie i genetycznie modyfikowanej żywności problem biopiractwa jawi się szczególnie jaskrawo. Wielu społeczeństw rozwijających się, w których niejednokrotnie toczą się wojny domowe, nie stać na nowoczesne technologie a nawet na dostęp do
ogólnoświatowej wiedzy. Dla przedstawicieli zachodniego i chińskiego biznesu i nauki wspieranej przez biznes, szumnie nazywanych „innowatorami”, jest to niepowtarzalna okazja, by zrekonstruować dawny system kolonialny, ponownie podporządkować sobie młode demokracje,
tudzież – ponownie ukształtować świat wedle stref wpływów i zysków. Walka trwa.
Jeden z moich zacnych mentorów podzielił się kiedyś refleksją nad współczesna nauką – o ile
nauki ścisłe, w tym „sektor bio”, rozwijają się w tempie przyprawiającym o zawrót głowy, w naukach społecznych jesteśmy wciąż w latach 20. ubiegłego wieku, zwłaszcza jeżeli chodzi o ową
„aplikacyjność” i „innowacyjność”. Poprzestajemy na opisie, tworzymy modele, ale nie ogarniamy,
nie potrafimy przewidzieć ani tym bardziej wpłynąć w przewidywalny sposób na zjawiska społeczne, co wobec dysproporcji w dostępie do technologii pogłębia kryzysy, rozdźwięki i stawia
świat na krawędzi powszechnej wojny. Od tego czasu nęka mnie pytanie – co mogę zrobić ja,
tu i teraz, i co może zrobić konkretna społeczność naukowa dla dobra państw rozwijających się,
dla głębokiego, uniwersalnego i rozumianego właściwie dobra, które zwróci się całemu światu?
Sprzedawać technologie i patenty za pół ceny? Ściągać najzdolniejszych studentów i naukowców
do nas? Uszczęśliwiać na siłę? Rozdawać za darmo? Pamiętajmy: „głód nie jest skutkiem braku
żywności”!
Wobec tych refleksji przypomniała mi się sprawa czasopism open access, dyskutowana wielokrotnie na posiedzeniach różnych gremiów, w prasie naukowej a także w wydziałowych kuluarach. W kolejnej ogólnoświatowej batalii, tym razem o powszechny i darmowy dostęp do publikacji i wyników naukowych, i tu pojawiają się podmioty ogarnięte przemożną chęcią zysku, której
ciężar przerzucają nie na biblioteki czy czytelników, lecz na autorów publikacji, oferując za całkiem spore pieniądze szybką i – w domyśle – łatwą publikację dostępną w sposób otwarty2. Problem jest skomplikowany, bo idea powszechnej dostępności jest szczytna, a redakcje czasopism
muszą też z czegoś się utrzymywać. Ponadto wiele renomowanych, klasycznych (tj. utrzymujących się z subskrypcji) czasopism również jest otwartych dla autorów, którzy są gotowi zapłacić
za publiczne udostępnienie swego artykułu (do końca świata…). Rankingi i ewaluacje zaczynają
natomiast kategoryzować prace w zależności od tego, czy pojawiły się w czasopiśmie klasycznym,
open access, czy w formule mieszanej, faworyzując, rzecz jasna, to pierwsze.
Czy słusznie...? Nie do końca. Kluczowe jest co innego, nie tryb udostępniania, ale tryb kwalifikacji – formuła recenzowania przez równego (lub wyższego) rangą kolegę po fachu (peer review). Rangę czasopisma tworzą ci peers – recenzenci równi autorom – a ja mogę podzielić się
obserwacją, że średni „współczynnik oddziaływania” (tzw. impact factor) moich prac jest z grubsza
podobny do przeciętnego „impact factora” czasopism, które proszą mnie o recenzję. Starając się
uparcie o recenzje u dobrych fachowców, czasopismo będzie na dłuższą metę podnosić swój prestiż. A z drugiej strony, otrzymywanie propozycji recenzji a potem, być może, współredagowania
coraz to lepszych czasopism stanowi wykładnik własnego rozwoju naukowego i kwalifikacji. Prawidłowość ta jednak nie zawsze się sprawdza, a my nie powinniśmy dobierać prac do recenzji na
ślepo. Pamiętajmy bowiem, że formuła open access nie istniałaby bez powszechnego dostępu do
Internetu.
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Jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się nauka państw rozwijających się, jest
czynny i bierny dostęp do nauki światowej – możliwość publikowania i korzystania z publikacji.
Prenumerata czasopism jest bardzo droga (o czym już nie pamiętamy, a co stanowiło kolosalną
przeszkodę w rozwoju naszej, polskiej nauki, jeszcze w latach 90. XX wieku). Formuła open access,
a dokładniej non-profit open access jest tu jedynym rozwiązaniem3, a i to nie do końca. Internet,
choć powszechny w użytku na całym świecie, wciąż bywa trudny w dostępie. Wydawca pierwszego w tej formule czasopisma – the „African Journal of Biotechnology”4 barwnie i z właściwą
dramaturgią opisuje początki i rozwój swego czasopisma, w tym wynajem łączy internetowych
wspólnie z pobliską kafejką. Dla Afryki formuła open access to jedyny sposób by stworzyć jednolity system wymiany myśli naukowej specyficznej dla kontynentu3. Pamiętając o założeniach peer
reviewing nie odmawiajmy zatem recenzji tym czasopismom. To właśnie możemy zrobić tu i teraz,
to niewiele kosztuje, a efekty będą szybkie.
I tu wracamy do kwestii biopiractwa. Specyfika warunków np. afrykańskiego rolnictwa, przy
niedostępności rozwiniętych metod biotechnologicznych, opiera się na lokalnej bioróżnorodności, która jest zdumiewająca i wciąż niezgłębiona. Nie mogłem np. wyjść ze zdumienia, jak wiele
istnieje odmian i form uprawnych pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.), zwanej też rzeżuchą
ogrodową, która w Afryce jest ważną rośliną oleistą i leczniczą. Przykładów takich można by mnożyć, a jednocześnie stanowią one tanią alternatywę dla coraz bardziej krytykowanych upraw roślin modyfikowanych genetycznie, w skali globalnej.
Pamiętajmy i o tym, że formułę peer review wynaleźli w XI wieku Arabowie z Syrii 5,6, lekarze.
Mieli nakaz, aby wszystkie poczynania lekarskie z chorym zapisywać i (zwłaszcza w razie niepowodzenia) weryfikować u innych lekarzy z danego miasta. Warto nadmienić, że również oni wpadli na pomysł, aby zgrupować w jednym miejscu dobrych lekarzy i do nich przywozić chorych, a
nie odwrotnie, tworząc pierwsze w historii szpitale. Arabowie średniowieczni bardzo szanowali
życie i zdrowie ludzkie, a Arabia (szeroko rozumiana) była w owych czasach prawdziwym centrum
cywilizacyjnym świata.
I ostatnia refleksja – recenzowanie stanowi pokaźną frakcję pracy naukowej a prośba o recenzję zawsze przynosi satysfakcję. O ile słabą pracę można „upchać” do czasopisma (open access…),
recenzowania nie da się kupić. Dlaczego zatem recenzowanie w ocenie naszego dorobku naukowego jest traktowane marginalnie?
Przemysław M. Płonka
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Gajzler P. Najczarniejszy dzień w historii sportu. Onet Sport. (8 sierpnia 2016 r.)
Krajewski P, Modrzewska M. Ciemna strona open access – naukowcy w szponach drapieżnych wydawców. XXXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Gdańsk, 7-9 września 2015 roku. Biblioteka
Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. http://biblioteka.gumed.edu.pl/admin/ckfinder/userfiles/files/pdf/referat_Modrzewska_Krajewski.pdf (8 sierpnia 2016 r.)
African Journals Online (AJOL) strona główna. http://www.ajol.info/ (8 sierpnia 2016 r.)
Tonukari NJ. An African e-journal. International Network of the Availability of Scientific Publications Newsletter, 2005, 29: 4-5. http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/Peri/No-29-Newsletter.pdf (8 sierpnia 2016 r.)
Al Kawi MZ. History of medical records and peer review. Annals of Saudi Medicine, 1997, 17:277-270
(dostępne w portalu Research Gate; 8 sierpnia 2016 r.)
Ajlouni KM, Al.-Khalidi U. Medical records, patient outcome, and peer review in eleventh-century Arab
medicine. Annals of Saudi Medicine, 1997, 17:326-327 (dostępne w portalu Research Gate; 8 sierpnia
2016 r.)

KNOW, cd. ze s. 74
przez doktorantów WBBiB będzie finansowanych z dotacji KNOW. Ponadto, koło naukowe
„Mygen” uzyskało wsparcie na organizację studenckiej konferencji „Genomica”.
Jeśli chodzi o działania związane z rozwojem i zwiększeniem potencjału naukowe-

9

go i aplikacyjnego WBBiB, troje pracowników
otrzymało fundusze na udział w konferencjach,
w ramach których będą mieli wystąpienie ustne. Ponadto, sfinansowana została publikacja
5 artykułów w renomowanych czasopismach
naukowych z obszarówbiofizyki, biochemii,
biologii roślin i onkologii.
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GOŚCILI U NAS
11 kwietnia – 13 maja 2016
prof. Toru Shimizu (Uniwersytet Tohoku, Sendai, Japonia), cykl wykładów i seminariów pod
zbiorczą nazwą „Emergent roles of heme in signal transduction: Heme sensors and gas sensors”. Gość Zakładu Biotechnologii Medycznej.
27 kwietnia – 14 maja 2016
dr Maria Malewa (Department of Plant Physiology and Biochemistry, Ural State University,
Ekaterinburg, Rosja). Gość Zakładu Fizjologii i
Biochemii Roślin.
8 maja – 20maja
2016
dr Tünde Toth
i mgr Sindhujaa
Vajravel (Biological Research Centre, Szeged, Węgry). Gość Zakładu Fizjologii
i Biochemii Roślin.
16 maja 2016
prof. Buddhadeb Dawn (Cardiovascular Research Institute, Kansas University Medical Center, Kansas City, USA), wykład pt. „Cardiac cell
therapy: Promises and challenges”. Gość Zakładu Biologii Komórki.
20 maja 2016
prof. Silvano Sozzani (Department of Molecular and Translational Medicine, University of
Brescia, Włochy), wykład pt. „Regulation of neutrophil migration by the atypical chemokine receptor CCRL2”. Gość Zakładu Immunologii.
1 czerwca 2016
prof. Rudolf Jaenisch (członek-założyciel
Whitehead Institute, Cambridge, USA; członek
Amerykańskiej Akademii Nauk), wykład pt. „iPS
cell technology and the study of human development and disease”. Gość Zakładu Biotechnologii Medycznej.
28 czerwca 2016
prof. Ulrich Lüttge (Technical University
Darmstadt, Niemcy), wykład pt. „Sensation of
beauty for a universal principle of order – The
golden section as a link between natural science and transcendent esthetics”. Gość Societas
Humboldtiana Polonorum i WBBiB.

potkania w ramach cyklu „Herbatka przy
Gronostajowej”
18 maja 2016
prof. dr hab. Agnieszka Słowik (Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ w Krakowie),
wykład pt: „Nowoczesne terapie przyczynowe
udaru niedokrwiennego mózgu”.
27 kwietnia 2016
prof. dr hab. Wojciech Karłowski (Instytut
Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), wykład pt: „Biogeneza i funkcja fragmentów tRNA
u Arabidopsis thaliana”.
Wizyta młodych Holendrów
7 kwietnia gościliśmy na Wydziale studentów
z uniwersytetu w Maastricht, którzy przyjechali
do Krakowa w ramach organizowanej corocznie przez tamtejsze koło naukowe wycieczki
do jednego z uniwersyteckich miast Europy.
Młodzi Holendrzy studiujący nauki biomedyczne postanowili odwiedzić nasza wydział, by
zobaczyć jak gdzie indziej wygląda nauka na
pokrewnych kierunkach.

Na początek, by nawiązać do kilkusetletniej historii naszej Alma Mater, pokazaliśmy im
muzeum w Collegium Maius, po czym wróciliśmy do XXI wieku, czyli na III kampus UJ. Tutaj,
prof. Jolanta Jura w trakcie krótkiej prezentacji
przedstawiła działalność naukową i dydaktyczną WBBiB a dr Grzegorz Dubin wygłosił wykład
dotyczący wykorzystania krystalografii rentegenowskiej do projektowania nowych biocząsteczek mających zastosowanie w medycynie.
Następnie nasi goście odwiedzili laboratoria
wybranych zakładów. Lekki poczęstunek przewidziany na koniec programu był okazją do
rozmowy z polskimi studentami oraz wymiany
doświadczeń na temat studiowania w Holandii
i w Polsce.
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MYGEN
W czasie semestru letniego członkowie Koła
Naukowego Studentów Biotechnologii mieli
ręce pełne roboty! Z początkiem maja odbył
się wyjazd naukowo-integracyjny nad Jezioro
Rożnowskie, na którym gościł dr Piotr Warchoł
z Garażu Złożoności. Wygłosił on bardzo ciekawy wykład na temat technologii druku 3D.
Również w maju odbyła się II edycja Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica”,
współorganizowana z Kołem Naukowym Genetyków, działającym przy Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi. W konferencji wzięło udział blisko 160 osób z całej Polski. II edycja „Genomiki”
została wyróżniona przez grono profesorskie
za wysoki poziom organizacji oraz prezentowanych prac naukowych.
Na początku czerwca członkowie Koła zorganizowali 6. edycję corocznych warsztatów
z cyklu „Lifescience dla licealistów” w którym
wzięło udział 24 uczniów z małopolskich liceów. Licealiści mieli okazję zetknąć się z pracą
w laboratorium i własnoręcznie wykonać eks-

perymenty badawcze. Warsztaty
każdego roku cieszą się dużym
zainteresowaniem ze strony
uczniów zainteresowanych naukami biologiczno-chemicznymi.
Tuż przed sesją zorganizowaliśmy zbiórkę
karmy dla zwierząt, którą następnie przekazaliśmy na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Tylko w tydzień udało się
zebrać blisko 56 kg karmy suchej i mokrej oraz
mnóstwo smakołyków dla zwierzaków.
W semestrze letnim udało nam także się
wydać kolejne Studenckie Zeszyty Naukowe
„Acta Mygenica”. To już dziewiąty numer periodyku, w których studenci z całej Polski publikują swoje artykuły badawcze i przeglądowe. Darmowy egzemplarz czasopisma można
otrzymać w pokoju Kół Naukowych Wydziału.
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