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POŻEGNANIE TOMKA OLESIA

10 sierpnia 2016 roku w trakcie wakacji w Bułgarii, zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku nasz kolega Tomek Oleś. Był absolwentem
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, jednak badania do swojej pracy
magisterskiej, a następnie doktorskiej realizował w Zakładzie Biofizyki WBBiB UJ, gdzie zaj-

mował się molekularnymi mechanizmami działania fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej.
W ramach swojej działalności naukowej kilkukrotnie wyjeżdżał na staże do Instytutu Naukowego Weizmanna w Izraelu. W październiku
minionego roku uzyskał stopień doktora.
Drugą, obok nauki, pasją Tomka była fotografia. To właśnie ten jego talent, ale też
pomysłowość i entuzjazm sprawiały, że tak
wiele wnosił do prac związanych z promocją
naszego Wydziału. Razem z kolegami współtworzył filmy o WBBiB, jak również prowadził
od wiosny fanpage „Bio jest cool”. Jego oko
fotografika potrafiło wydobyć z na pozór szarej rzeczywistości laboratoriów fascynujące
kolory i faktury, graficzno-symboliczne detale, które oglądać można teraz w różnorakich materiałach informacyjnych o WBBiB UJ.
Tomek był uroczym, pełnym energii, radosnym człowiekiem. Wraz z Jego odejściem nasz
lokalny mikro-świat stracił nagle blask i czar.

Pożegnanie Tomka
Olesia
Inauguracja roku
akademickiego
i wyniki rekrutacji
Spotkania w samo
południe – popularyzacja nauki

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
1 października na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął się 653 rok akademicki. Główne uroczystości w Audytorium Maximum, poprzedzone zostały mszą w kolegiacie św. Anny
i przemarszem orszaku profesorskiego z Collegium Maius na ulicę Krupniczą. Na zaproszenie
Uniwersytetu, w tegorocznej inauguracji udział
wziął minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii celebrował otwarcie roku 2016/2017
w poniedziałek, 3 października. W okolicznościowym przemówieniu Dziekan WBBiB, prof.
Zbigniewa Madeja powitał serdecznie studen-

SPIS TREŚĆI

tów pierwszego roku, w tym także obcokrajowców z kierunku Molecular Biotechnology.
Podziękował także za owocną współpracę prof.
Marcie Dziedzickiej-Wasylewskiej, której kadencja na stanowisku Prodziekan ds. dydaktyki właśnie dobiegła końca, jak również życzył
sił u progu nadchodzących wyzwań nowej
pani Prodziekan – dr hab. Marcie Michalik. Po
ślubowaniu złożonym przez nowoprzyjętych
studentów przedstawiciele Samorządu Studenckiego oraz kół „Mygen”, „Nobel” i „N.zyme”
zaprezentowali swe organizacje i zaprosili do
włączenia się w ich działalność.
cd. s. 24
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Wykład inauguracyjny p.t. „Blaski i cienie
medycyny regeneracyjnej w praktyce: Komórkowe produkty lecznicze terapii zaawansowanej w leczeniu uszkodzeń skóry” wygłosiła dr
hab. Justyna Drukała z Zakładu Biologii Komórki.
W wyniku tegorocznej rekrutacji na studia
prowadzone na WBBiB przyjętych zostało łącznie 380 osób, w tym:
• na kierunek Biochemia (studia I stopnia) –
69 osób,
• na kierunek Biotechnologia (studia I stopnia) – 124 osoby
• na kierunek Biofizyka (jednolite studia magisterskie) – 27 osób,
• na kierunek Biochemia (studia II stopnia) –
26 osób,

• na kierunek Biotechnologia Molekularna
(studia II stopnia) – 58 osób,
• na kierunek Molecular Biotechnology (studia II stopnia, anglojęzyczne) –7 osób,
• na kierunek Bioinformatyka z Biofizyką
Stosowaną (studia II stopnia) – 10 osób,
• na Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej – 34 osoby,
• na Studia Doktoranckie z Biochemii, Biofizyki i Biologii Molekularnej – 25 osób.
Studia podyplomowe Biznes w Biotechnologii
nie zostały uruchomione z powodu niewystarczającej liczby kandydatów. W porównaniu
z minionymi latami na uwagę zasługuje duże
zainteresowanie kierunkiem Biofizyka jak również pomyślne uruchomienie nowego kierunku, czyli studiów z bioinformatyki.

SPOTKANIA W SAMO POŁUDNIE
W październiku, już po raz jedenasty, na WBBiB
rusza cykl wykładów, w ramach którego nasi
naukowcy starają się przybliżyć młodzieży ze
szkół ponadpodstawowych wybrane zagadnienia z dziedziny biochemii, biofizyki i biotechnologii.
W porównaniu do lat ubiegłych nowością
w nadchodzącym programie są wykłady poświęcone przeciwciałom monoklonalnym oraz
budowie i własnościom białek. W tym roku
„Spotkania” zyskały także zupełnie nową i niezwykle energetyczną szatę graficzną. Zachowany został natomiast pomysł by w wybrane
soboty wykładom towarzyszyły warsztaty.

Poniżej prezentujemy pełny harmonogram
prelekcji. Informacje o cyklu są również dostępne pod adresem http://www.wbbib.uj.edu.pl/
oferta-dla-szkol/spotkania-w-samo-poludnie
15 października 2016
• Angiogeneza – sprawa życia i śmierci, prof.
dr hab. Alicja Józkowicz, Zakład Biotechnologii Medycznej
• Karotenoidy – barwniki życia, dr hab. Dariusz Latowski, Zakład Fizjologii i Biochemii
Roślin
22 października 2016
• Układ odporności – centrum naszego zdrowia, dr Joanna Marczyńska, Zakład Immunologii
• Życie jest formą istnienia białka, dr Piotr Bonarek, Zakład Biochemii Fizycznej
5 listopada 2016
• Co to znaczy zarazić się wirusem, dr hab.
Krzysztof Pyrć, Zakład Mikrobiologii
• Zabójcza chromatyna, czyli po co neutrofilom DNA, mgr Marcin Zawrotniak, Zakład
Biochemii Analitycznej
19 listopada 2016
• Poznawanie struktury białek metodą krystalografii rentgenowskiej, dr hab. Grzegorz
Dubin, Zakład Mikrobiologii
• Przeciwciała monoklonalne w biotechnologii i medycynie, dr Monika Bzowska, Zakład
Biochemii Komórki
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26 listopada 2016
• Biopaliwo przyszłości, czyli jak produkować
wodór używając mikroorganizmów, dr Dariusz Dziga, Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin
• Rośliny transgeniczne – nadzieje i obawy, dr
Wojciech Strzałka, Zakład Biotechnologii
Roślin

3 grudnia 2016
• Proteomika Shotgun – czyli jak ustrzelić tysiące białek, dr Sylwia Kędracka-Krok, Zakład Biochemii Fizycznej
• Szczepionki przeciwnowotworowe, dr Irena
Horwacik, Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii.

NAGRODY I STYPENDIA
Z końcem września ogłoszona został lista laureatów XI konkursu na stypendia dla wybitnych
młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród 168
tegorocznych laureatów nie zabrakło przedstawicieli WBBiB. Są nimi dr Sylwia Bobis-Wozowicz z Zakładu Biologii Komórki oraz dr Mirosław Książek z Zakładu Mikrobiologii.
Zainteresowania badawcze dr Sylwii Bobis-Wozowicz skupiają się wokół komórek macierzystych (w tym komórek o charakterze pluripotencjalnym i multipotencjalnym) oraz ich
wykorzystaniu w badaniach podstawowych
i medycynie regeneracyjnej. W swej pracy stypendystka wykorzystuje techniki inżynierii genetycznej m. in. narzędzia oparte o hybrydowe
nukleazy oraz wektory wirusowe, pozwalające
na stabilną modyfikację genomów.

Interesującym fragmentem badań dr Bobis-Wozowicz są analizy dotyczące pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych
przez komórki macierzyste, ich rola w komunikacji międzykomórkowej oraz wpływ na komórki docelowe. Ponadto, dr Bobis-Wozowicz
zajmuje się także rolą wybranych mikro RNA
(miRNA) w epigenetycznej regulacji ekspresji
genów, zwłaszcza w aspekcie regeneracji tkanek. W chwili obecnej dr Bobis-Wozowicz za-
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angażowana jest w realizację dwóch grantów:
kieruje projektem pt. „Stem cell-derived microvesicles as carriers of designer nucleases for genome editing” finansowanym z programu Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz
jest głównym wykonawcą w projekcie „Badania
efektywności mikrofragmentów z komórek
macierzystych modyfikowanych genetycznie
jako nośników miRNA o działaniu proangiogennym i kardiomiogennym” (konkurs SONATA
BIS, NCN, kierownik grantu: dr hab. Ewa Zuba-Surma).
Dr Mirosław Książek uzyskał tytuł magistra
(2009) i doktora (2015) na WBBiB UJ. Następnie pracował na stanowisku asystenta w Małopolskim Centrum Biotechnologii, a później
w Zakładzie Mikrobiologii WBBiB. W swojej dotychczasowej pracy badawczej finansowanej
przez NCN w ramach konkursów PRELUDIUM,
ETIUDA i OPUS dr Książek odkrył i scharakteryzował nowe potencjalne czynniki wirulencji
o wyjątkowych właściwościach biochemicznych i strukturalnych: zarówno proteazy, jak
i ich białkowe inhibitory produkowane przez
bakterie z gatunku Tannerella forsythia, które
wraz z Porphyromonas gingivalis są uważane
za jedne z głównych czynników etiologicznych
parodontozy u ludzi. Ponadto uczestniczy
w badaniach mających na celu scharakteryzowanie niedawno odkrytego IX systemu sekrecji
białek (T9SS) odpowiedzialnego za wydzielanie czynników wirulencji periodontopatogenów, w tym T. forsythia i P. gingivalis.
Stypendia Ministra NiSW przyznawane są
na okres 3 lat osobom prowadzącym wysokiej
jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej.

październik 2016
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GRANTY

Homing oraz Polonez
Od października, w Zakładzie Mikrobiologii
dwa nowe projekty badawcze realizować będą
dr Maja Sochalska oraz dr Aleksander Grabiec,
absolwenci WBBiB, którzy wrócili z zagranicy
do Krakowa, dzięki programom HOMING (FNP)
oraz POLONEZ (NCN).
Dr Maja Sochalska ukończyła biotechnologię. Po studiach, od
2008 roku pracowała w firmie Selvita jako Specjalista ds. Projektów
Badawczych. W roku 2012 przeniosła się na Uniwersytet Medyczny
w Innsbrucku i rozpoczęła pracę nad
doktoratem w grupie prof. Andreasa
Villungera. W trakcie realizacji pracy
doktorskiej oraz jako post-doc analizowała wpływ białek anty-apoptotycznych
na przeżywaloność i funcję komórek układu
immunologicznego w kontekście chorób zapalnych i białaczek. Dr Sochalska jest laureatką
nagrody za najlepszą pracę doktorską przyznawanej przez Austriackie Stowarzyszenie Walki
z Rakiem (Österreichische Krebshilfe, 2016)
oraz zwyciężczynią w konkursie na grant dla
młodych naukowców (Österreichische Krebshilfe, 2013). W sierpniu, w ramach programu
HOMING dr Sochalska uzyskała środki na realizację projektu pt. „Deregulacja apoptozy

neutrofili jako potencjalny mechanizm leżący
u podstaw patofizjologii paradontozy”.
Dr Aleksander Grabiec ukończył studia na
WBBiB w roku 2007. W latach 2007-2013 pracował w Academic Medical Center na Uniwersytecie Amsterdamskim (UvA). Tam w 2012
roku uzyskał tytuł doktora w oparciu o pracę
dotyczącą roli mechanizmów epigenetycznych
w chronicznym stanie zapalnym u pacjentów
z RZS. W latach 2013-2016 na Uniwersytecie
w Manchesterze (Manchester Collaborative
Centre for Inflammation Research) zajmował
się zaburzeniami funkcji makrofagów oskrzelowych w przewlekłych chorobach płuc. Dr Grabiec będzie kontynuował swoje badania nad
mechanizmami chronicznego stanu zapalnego
w Zakładzie Mikrobiologii w ramach projektu pt. „Epigenetics
of
periodontitis:
alterations in the
host protein acetylation system as
a potentially fundamental mechanism
for disease development”, który zwyciężył w pierwszej edycji
konkursu POLONEZ.

Strategmed
We wrześniu Uniwersytet Jagielloński otrzymał decyzję o przyznaniu przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju dofinansowania w wysokości 8 769 375 zł na realizację projektu pt.: „Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne
kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami
cywilizacyjnymi”. Wyżej wymieniony projekt był jednym z dziewięciu, które zwyciężyły w trzeciej
edycji konkursu zorganizowanego przez NCBiR w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”.
Projekt będzie realizowany przez konsorcjum BioMiStem, w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – lider projektu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut Zootechniki
– Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. w
Krakowie. Całkowity koszt projektu, którego realizacja przewidziana została na 3 lata, wynosi 17
144 187 zł. Kierownikiem całego przedsięwzięcia jest dr hab. Ewa Zuba-Surma z Zakładu Biologii
Komórki WBBiB.
W badania realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim zaangażowane będą: Zakład Biologii
Komórki (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii
(Wydział Chemii) oraz Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych (Małopolskie Centrum Biotechnologii).
Celem projektu jest opracowanie specjalnych rusztowań wykonanych z materiałów biozgodnych dla mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) oraz ich wykorzystania w regeneracji
tkanki chrzęstnej i kostnej u pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość
i cukrzyca typu 2.
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KONFERENCJE
European Congress on Biotechnology
W dniach 3-6 lipca miał miejsce w Krakowie
17. Europejski Kongres Biotechnologii, najważniejsza impreza naukowa odbywająca się pod
auspicjami European Federation of Biotechnology. Kongresy te odbywają się w cyklu dwuletnim w różnych krajach naszego kontynentu.
Kongres krakowski zorganizowała logistycznie
firma Targi w Krakowie, a wśród współorganizatorów był także Wydział Biochemii Biofizyki
i Biotechnologii UJ.
Kongres odbywał się pod patronatem Prezydenta RP. Lokalnemu Komitetowi Organizacyjnemu (Hosting Committee) przewodniczył
prof. Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii
Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Spośród pracowników WBBiB, w skład gremiów organizacyjnych wchodzili prof. Józef Dulak (członek
Lokalnego Komitetu Organizacyjnego), który
wygłosił także wykład pt. „Induced pluripotent
stem cells for research and therapy: perspectives and challenges”, oraz niżej podpisany (wiceprezydent Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, członek Naukowego Komitetu ECB2016,
przewodniczący sympozjum pt. „Plant synthetic biology for food and feed”).
Naukowy program Kongresu podzielony był na 23 sympozja, sesje posterowe oraz
imprezy towarzyszące. W wydarzeniu udział
wzięło ponad 860 osób z 63 państw, w tym
220 uczestników z Polski (a wśród nich wielu

naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Wygłoszono 9 wykładów plenarnych, 25 sesyjnych i około 100 krótkich doniesień ustnych.
Podczas sesji posterowych zaprezentowano
prawie 500 plakatów.
Według zgodnej oceny uczestników Kongres stał na bardzo wysokim poziomie naukowym, do czego przyczynili się w znacznej
mierze wybitni naukowcy zaproszeni zarówno
z zagranicy jak i z kraju. Wykład otwierający zatytułowany „Genome engineering with
CRISPR-Cas9” wygłosiła wybitna uczona prof.
Emanuelle Charpentier z Instytutu Maxa Plancka w Berlinie. Następny kongres EFB odbędzie
się w dniach 1-4 lipca 2018 r. w Genewie.
						
			Kazimierz Strzałka

HABILITACJE
W dniu 20 września 2016 r. Rada Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii zatwierdziła
habilitację dr. Grzegorza Dubina z Zakładu Mikrobiologii. Podstawą nadania stopnia naukowego był zbiór siedmiu prac opublikowanych
w latach 2008-2014 pod wspólnym tytułem
„Charakterystyka funkcjonalna i strukturalna
zewnątrzkomórkowego systemu proteolitycznego Gronkowca złocistego”.
Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest przyczyną stosunkowo niegroźnych,
choć dolegliwych, zakażeń miejscowych (liszajec, zapalenie mieszków włosowych, czyraki, ropnie i inne), powoduje jednak także
wewnątrzustrojowe zakażenia inwazyjne, bezpośrednio zagrażające życiu, takie jak posocznica, zapalenie wsierdzia, zapalenia płuc oraz
zakażenia ran pooperacyjnych. Szacuje się, że
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bakteria ta odpowiada za prawie 15% wszystkich infekcji wewnątrzszpitalnych. Szeroko
opisywany i niezwykle niepokojący jest fakt
rosnącej antybiotykooporności wśród gronkowców. W połączeniu z brakiem skutecznej
szczepionki stwarza to istotne zagrożenie dla
systemu ochrony zdrowia. Wydaje się iż jedyną długoterminową perspektywą skutecznej
walki z zakażeniami S. aureus jest szczegółowe
poznanie fizjologii tego organizmu, co pozwoli
na opracowanie nowych strategii antybakteryjnych.
Inaczej niż w przypadku wielu bakterii,
wirulencja gronkowca nie opiera się na produkcji pojedynczego czynnika, lecz szerokiego
spektrum czynników wirulencji, które dopiero
wspólnie i przy odpowiedniej regulacji waruncd. s. 64

październik 2016
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kują właściwości patogenne. Znaczącą część
odkrytych dotąd czynników stanowią białka
sekrecyjne, będące pierwszą linią kontaktu patogenu z organizmem gospodarza.
W pierwszym etapie swojej pracy dr Dubin
skupił się na ogólnej charakterystyce zewnątrzkomórkowego systemu proteolitycznego S. aureus. Efektem przeprowadzonych badań było
scharakteryzowanie pod względem statystycznym występowania genów kodujących poszczególne proteinazy w populacji gronkowca;
odkrycie zależności między obecnością genów
kodujących wybrane proteinazy a występowaniem niektórych jednostek chorobowych oraz
potwierdzenie występowania wybranych enzymów w zakażeniach ludzkich, a także pojawienia się wszystkich analizowanych enzymów
w eksperymentalnym modelu zwierzęcym.
Po ustaleniu wyżej wymienionej zależności
habilitant podjął się charakterystyki biochemicznej i strukturalnej niektórych proteinaz.
Scharakteryzował specyficzność substratową
części proteinaz gronkowcowych, co pozwo-

DOKTORATY
Stefan Mordalski – „Computational studies on
the structures of G protein-coupled receptors.
Tools supporting homology modeling and the
analysis of ligand-receptor interactions”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Bojarski. 23 września 2016 r.
Kamil Solarczyk – „Indukcja lokalnego uszkodzenia DNA przy użyciu skupionego światła

liło zawęzić ich potencjalną rolę w patogenezie. Opracował specyficzne substraty mogące
służyć jako dogodne narzędzia do wykrywania
aktywności tych enzymów. Opisał molekularne
podstawy determinujące specyficzność wybranych enzymów oraz scharakteryzował nieznany dotychczas mechanizm aktywacji i determinacji specyficzności w przypadku proteinazy
SplB. Ponadto, opracował inhibitory proteinazy
SplA, które mogą w przyszłości posłużyć jako
dogodne narzędzia do analizy fizjologicznej
roli tego enzymu.
Podsumowując, poza lepszym poznaniem
gronkowcowych czynników wirulencji, badania dr. Dubina wniosły istotny wkład w zrozumienie ogólnych mechanizmów działania enzymów proteolitycznych. Wyniki opisywanych
prac znalazły także zastosowanie praktyczne
w postaci opatentowanego alternatywnego
enzymu do odcinania metek fuzyjnych z białek sprzedawanego pod nazwą CleanCut przez
firmę Sigma-Aldrich oraz pod nazwą WELQut
przez firmę ThermoScientific.
widzialnego. Zastosowania w badaniach naprawy DNA”. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki, promotor pomocniczy: dr Mirosław Zarębski. 5 lipca 2016 r.
Mariusz Gogól – „Wpływ proteaz aspartylowych drożdżaków Candida albicans na potencjał grzybobójczy zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych i generację prozapalnych
peptydów – kinin”. Promotor: dr hab. Maria
Rąpała-Kozik. 1 lipca 2016 r.

NOWA SALA ĆWICZEŃ
Z końcem września ukończona została adaptacja pomieszczenia 1.01.6 na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Ostatnim etapem prac był zakup specjalistycznych mebli. Sala została wyposażona między innymi w urządzenia do hodowania komórek (komory z nawiewem jałowym, cieplarki), podstawowe mikroskopy optyczne i fluorescencyjne oraz
spektrofotometr i spektrofluorymetr.
Przebudowa pomieszczenia, dawniej używanego przez administrację, oraz zakup części wyposażenia zostały sfinansowane ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko („Infrastruktura szkolnictwa wyższego”). Pozostała aparatury była zakupiona z projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i
przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”( Małopolski Regionalny Program Operacyjny). Koszty umeblowania
sali pokrył Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
Od nowego roku w zmodernizowanej sali ćwiczeń prowadzone będą zajęcia laboratoryjne z trzech kursów: Mikroskopia konfokalna i fluorescencyjna 9 (WBT-BT198), Współczesne metody mikroskopowe w badaniach komórkowych
(WBT-BCH364 ) oraz In vivo veritas – praktikum pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (WBT-BT350).
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„MYGEN”

Choć okres od lipca do września jest czasem
wolnym od zajęć, Koło Naukowe Studentów
Biotechnologii „Mygen” nie próżowało! Członkowie Koła w czasie wakacji ciężko pracowali
w kraju i za granicą, m.in. uczestnicząc w corocznej Letniej Szkole Biofizyki Molekularnej
i Biologii Systemów w Novych Hradach na
południu Czech, a także w Międzynarodowej

Szkole Letniej organizowanej przez Instytut
Biologii Molekularnej w Moguncji w Niemczech. We wrześniu opublikowaliśmy kolejny,
dziesiąty już, numer Zeszytów Naukowych
„Acta Mygenica”. Pojawiły się w nim artykuły
dotyczące stewii, białkowych wskaźników pH,
technik chromatograficznych wykorzystywanych w badaniach roślin oraz przeglądowa
praca opisująca chrofile. Poza tym, Zarząd Koła
przygotowywał się do rozpoczęcia kolejnego
roku akademickiego, planując nowe wydarzenia naukowe i integracyjne.
Kajetan Sawa

GOŚCILI U NAS
Dr Maleva i mgr Sinenko
z badaczkami z ZFiBR.

1-15 lipca 2016
dr Maria Maleva i mgr Olga Sinenko (Department of Plant Physiology and Biochemistry,
Faculty of Biology, Institute of Natural Sciences,
Ural Federal University, Rosja). Goście Zakładu
Fizjologii i Biochemii Roślin.
2-12 lipca 2016
mgr Ekaterina Lashmanova (Moscow Insitute
of Physics & Technology, Dolgoprudny, Rosja).
Gość Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin.
dr Olga Dymova (Insitute of Biology, Komi
Science Centre, Russian Academy of Sciences
Syktyvkar, Rosja). Gość Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin.
12 września
prof. Jean Paul Thiery (Department of Biochemistry, National University of Singapore, Singapur), wykład pt. „Harnessing epithelial cell
plasticity in carcinoma for the design of new
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therapeutic strategies”. Gość zaproszony przez
prof. dr. hab. Piotra Laidlera przy okazji Kongresu BIO2016 odbywającego we Wrocławiu.
dr Ernst Plefka (BIOCRATES Life Sciences AG,
Innsbruck, Austria), wykład pt. „Metabolic phenotyping with the technology of BIOCRATES
Life Sciences AG”.
19 września 2016
prof. Kazuhiro Igarashi (Department of Biochemistry & Center for Regulatory Epigenome and Diseases, Tohoku University Graduate
School of Medicine, Sendai, Japonia), wykład
pt. „Metabolites as signaling molecules of gene
expression and epigenetics”. Gość Zakładu Biotechnologii Medycznej, Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.
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„Talk about the life in Massachusetts,
Speak about the people I have seen,
And the lights all went out in Massachusetts
And Massachusetts is one place I have seen.”
Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb

Każdy pijak to złodziej
Gdyby ogłoszono konkurs na najładniejsze logo uczelni wyższej, zagłosowałbym na „The Massachusetts Institute of Technology”. Międzynarodowa pozycja i prestiż wyższej uczelni nie zależą
jednak, no może w niewielkim stopniu, od urody logo. Prędzej chyba jest z nią skorelowana, ale
tu wkraczamy na grząski grunt debaty na temat „korelacja a związek przyczynowy”, której tutaj
nie rozstrzygniemy. Odnotujmy jednak 5. miejsce MIT na liście The Times Higher Education World
University Rankings opublikowanej w roku 2016. Na pozycję UJ spuśćmy wymowną zasłonę milczenia.
Dlaczego tak jest? Dlaczego jest coraz gorzej? Pytanie to dręczy niejednego, niejedną z nas,
dręczy zapewne także polityków. Każdy, komu zależy, próbuje odnaleźć przyczynę i każdy ma
własny pogląd. I trudno nie zgodzić się, że – każdy chce dobrze! Ja jednak proponuję, by raczej
zastanowić się, co zrobić, żeby było lepiej, skoro już chcemy lepiej?
Pytanie to padło ostatnio przy okazji publicznej debaty nad „kolejnymi nowymi” perspektywami rozwojowymi nauki polskiej. Zauważono między innymi, że w państwach o wysokim poziomie nauki obserwujemy najwyższy odsetek studentów zagranicznych. Co zatem zrobić, żeby,
uwaga: podnieść poziom nauki? Tak! Należy zwiększyć i u nas odsetek (i chyba też bezwzględną
liczbę) studentów z zagranicy!
Tyle, że to tak nie działa. Pomińmy znowu kluczowe kwestie związków przyczynowych, skupiając się na konstrukcji rozumowania. To typowy błąd logiczny, polegający na założeniu, że jeżeli twierdzenie proste jest prawdziwe, to twierdzenie odwrotne też jest prawdziwe. Zauważmy
jednak, że z faktu, iż każda liczba podzielna przez 10 jest podzielna przez 2 NIE WYNIKA, że każda
liczba podzielna przez 2 jest podzielna przez 10 (np. 8 nie jest). Na podstawie prawdziwości twierdzenia prostego prawdziwe jest jedynie twierdzenie przeciwstawne: jeśli liczba nie jest podzielna
przez 2, to z całą pewnością nie jest podzielna przez 10. Jest to znane z logiki prawo transpozycji.
Owo błędne rozumowanie w ujęciu dzierżących wówczas władzę, tzw. „mas pracujących” zauważył i wyśmiał Stanisław Bareja w filmie „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, kiedy to klient „delikatesów” Kazio (Jerzy Duszyński) oskarżony jest o kradzież kurczaka: „To złodziej, bo po co by wyrywał [kurczaka]? I pijak! Bo każdy pijak to złodziej!” Tymczasem jeżeli rzeczywiście „każdy pijak to
złodziej”, to nie bycie złodziejem oznacza z prawa transpozycji, że na pewno nie jest się pijakiem.
I nic więcej. Ani, że „każdy złodziej to pijak”, ani, że „każdy nie pijak to nie złodziej”.
Prawo logiki oznacza, że niezależnie od treści zdań składowych, zdanie złożone zbudowane
na podstawie prawa jest prawdziwe. Czyli: jeżeli w danym państwie NIE MA zbyt dużego odsetka
studentów zagranicznych, to poziom nauki tego państwa jest najwyżej taki sobie, a zwiększenie
odsetka studentów zagranicznych wcale niekoniecznie musi podnieść poziom nauki. Oczywiście
wszystko pod warunkiem prawdziwości twierdzenia prostego, że obcy studenci wolą studiować
w państwie o wysokim poziomie nauki.
Analizując od strony logicznej wypowiedź dotyczącą poziomu nauki i liczby studiujących
obcokrajowców dotarliśmy w pewnej dyskusji zupełnie niespodziewanie do poważnego problemu „stosowalności” praw logiki do zjawisk zachodzących w świecie realnym. Innymi słowy – czy
formułami logicznymi można opisać świat? Logika pomaga stwierdzić, czy poprawna jest dana
konstrukcja myślowa, wyrażona w języku. Nie opisuje świata, ale rozstrzyga o poprawności tego
opisu. Jeśli weźmiemy pod uwagę kilka zdań prostych, o których można orzec, że są prawdziwe
lub nie, to logika pomaga jednoznacznie stwierdzić, czy konstrukcja myślowa wyrażona w postaci
zdania złożonego, opisująca świat, jest prawdziwa. Np. błędna jest konstrukcja myślowa, że jeśli
teraz świeci słońce, to teraz świeci słońce i teraz nie świeci słońce. Ale prawdziwa jest konstrukcja,
że jeżeli teraz świeci słońce, to teraz świeci słońce lub teraz nie świeci słońce. I proszę zwrócić
uwagę, że to, czy teraz rzeczywiście słońce świeci, czy nie, nie ma nic do rzeczy. Z logiki (z prawa wyłączonego środka) możemy od razu wskazać pierwsze rozumowanie jako błędne. Oczywi-
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ście przykład jest trywialny, ale wielu z nas popełnia podobnego typu błędny logiczne w swoich
pracach. Świetnym przykładem jest kwestia wnioskowania statystycznego, a konkretnie popełniania błędu pierwszego i drugiego rodzaju. We wnioskowaniu (najczęściej opartym na teście
t-Studenta, ale niekoniecznie) zakładamy, że dwie wartości oczekiwane szacowane na podstawie naszych wyników są równe (to nasza hipoteza zerowa), a następnie próbujemy rozstrzygnąć
jakie jest prawdopodobieństwo popełnienia błędu pierwszego rodzaju, czyli odrzucenie naszej
hipotezy zerowej gdyby była prawdziwa. To rozumowanie nie decyduje jednak o prawdziwości,
fałszywości, czy prawdopodobieństwie spełnienia samej hipotezy zerowej, tylko szacuje (w skali
prawdopodobieństwa) jaki popełnimy błąd odrzucając ją JEŻELI jest prawdziwa. Co to jest to „P”?
To prawdopodobieństwo, że w sytuacji, kiedy nie byłoby rzeczywistego efektu (różnicy między
wartościami oczekiwanymi), nasze wyniki różniłyby się co najmniej o tyle, ile żeśmy zaobserwowali w doświadczeniu. P>0,05 oznacza, że jeżeli (hi hi… przypadkiem) wartości się nie różnią,
to prawdopodobieństwo zaobserwowania takiej a takiej różnicy w danych (estymatorach) jest
większe od 0,05. Tymczasem najczęściej na podstawie tego testu wnioskujemy o prawdopodobieństwa zajścia samej hipotezy zerowej – że te wartości oczekiwane się rzeczywiście nie różnią1.
To tak, jakby próbować oszacować, szukając drogi do celu, czy dobrze zrobilibyśmy odrzucając
mapę, która w rzeczywistości byłaby prawidłowa. Jeśli szukane prawdopodobieństwo jest duże
(np. większe od 0,05), akceptujemy, że źle, że z pomocą tej mapy dojedziemy do celu, ale wciąż nie
wiemy, czy jest prawidłowa. I to jest błąd logiczny, a nie błąd wynikający z nieznajomości wzoru
na t. Bo co, jeżeli mapa nie ujmuje pewnej wysychającej rzeki, która raz na 5 lat wypełnia się wodą
i staje się przeszkodą nie do przebycia? „P-value” nie wystarczy..!1
Problem tkwi jednak nie w „podwójnej logice” lecz w „podwójnej moralności”. Wielu naszych
działaczy, posłów oraz aktualnych i byłych przedstawicieli sfer rządzących (w tym nauką) to filozofowie i przedstawiciele humanistyki. Trudno uwierzyć, że nie znają praw logiki. Obawiam się
jednak, że po prostu zakładają, iż odsetek tych, którzy to zauważą, nie będzie miał wpływu na wyniki wyborów, a wobec szarego ludu można stosować rozumowanie potoczne. To jest podwójna
moralność czyli hipokryzja. I to jest złe, gorsze od zupełnego braku moralności. Bo to generuje
relatywizm, w którym dowolna rzecz może być dobra lub zła, prawdziwa lub fałszywa, w zależności od punktu widzenia.
W opisywanej dyskusji mój adwersarz upierał się, że „o ile logika może być znakomitym narzędziem do porządkowania twierdzeń matematycznych, to na tym kończą się jej zalety. Świat realny
nie ma nic wspólnego z wnioskowaniem logicznym.” Podobnie wyśmiał „użycie logiki do analizy
statystycznej wyników.” Tymczasem owa osoba sama z góry zakładała prawdziwość swego rozumowania (argumentum ad hominem). Jej rozumowanie oparte było na własnej, prywatnej „tak
zwanej logice”, którą stworzyła ad hoc na potrzeby dyskusji. I wtedy mnie olśniło. W Polsce wielu
naukowców ma w pogardzie humanistykę, w tym filozofię i logikę (bo „logika służy wyłącznie do
orzekania o prawdziwości twierdzeń matematycznych, o niczym więcej”), uważając, że można
sobie zastosować dowolne rozumowanie, wysnuć z końca palca dowolną teorię filozoficzną na
potrzeby doraźne, bo „cała ta humanistyka to po prostu ględzenie”. Przyjrzyjmy się zatem MIT –
owa uczelnia z nazwy i z dorobku techniczna, kojarząca się ze sztuczną inteligencją, nanotechnologią, zaawansowaną neurobiologią, wychowała genialnych humanistów, takich jak Noam Chomsky (uczeń językoznawcy Romana Jakobsona) i stworzyła nie tylko kluczowe wynalazki, ale też
przełomowe koncepcje humanistyczne. Tam nikt nie wybrzydza nad humanistami, logikami czy
filozofami, tylko zatrudnia, słucha i szanuje. I może dlatego nazwa „Massachusetts”, oznaczająca
(w wolnym tłumaczeniu z języków algonkińskich – Indian Ameryki Północnej) „ludzi mieszkających wokół Wielkiego Błękitnego Wzgórza” jest znana na całym świecie (w Polsce można by np.
mówić o „Politechnice Zielonogórzan”, tak jak mówi się o MIT). A przymiotnik „Jagielloński” kojarzy się głównie ze zwycięzcą spod Grunwaldu. Czyżby jednak „minus ratio…”?
Przemysław M. Płonka
1.
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Siegfried T. „P value ban: small step for a journal, giant leap for science. Editors reject flawed system of
null hypothesis testing”. ScienceNews, 2015, https://www.sciencenews.org/blog/context/p-value-bansmall-step-journal-giant-leap-science [dostęp: 6 grudnia 2016].
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KNOW

W ramach dotacji KNOW w lipcu 2016 roku
jedenaścioro pracowników WBBiB otrzymało
dofinansowanie na wyjazd na konferencję naukową i warsztaty. Dodatkowo 2 osoby uzyskały środki na wyjazd na długoterminowy,
zagraniczny staż naukowy. Zespół ds. rozwoju
potencjału naukowego i aplikacyjnego WBBiB
UJ podjął także decyzję o sfinansowaniu pobytu na WBBiB profesora wizytującego, dr. Lva
Weinera z Instytutu Naukowego Weizmanna
w Izraelu oraz pokryciu kosztów publikacji
zespołu z Zakładu Biochemii Komórki pt. „Agglutinating mouse IgG3 compares favourably
with IgMs in typing of the blood group B anti-
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mesophyll cells: an X-ray microanalysis study. Journal of Experimental Botany. 2016;67(13):39533964.
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2016;63(3):403-410.
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