
18 grudnia o godz. 15 odbyło 
się już po raz czwarty przed-
świąteczne spotkanie wydzia-
łowe. Rozpoczął je występ 
chóru WBBiB, który na tę oka-
zję przygotował najpiękniej-
sze polskie  kolędy oraz utwór 
We wish you a Merry Christmas 
i  kolędę  afrykańską  Ameza-
liwa. Występ naszego wspa-
niałego chóru, który dzień 
wcześniej wystąpił również na 
uroczystości pt. „Choinka UJ", 
wywołał – jak zwykle – głośny 
aplauz. 

Licznie zgromadzonych 
pracowników, doktorantów 
i  studentów przywitał Dzie-
kan Wydziału, prof. dr hab. 
Wojciech Froncisz. Po krótkim 
przemówieniu podsumowu-
jącym miniony rok Pan Dzie-
kan złożył wszystkim życzenia 
świąteczne. Gromkie brawa 
wzbudziło także wystąpienie 
Prodziekan ds. dydaktyki, prof. 
dr hab. Marty Dziedzickiej-
-Wasylewskiej, która podkre-
śliła niezwykłą atmosferę tego 
przedświątecznego spotkania 
przygotowanego z  niezwykłą 
starannością przez Panie z Se-
kretariatu ds. studenckich – 
Janinę Mrugalską, Małgorzatę 
Calikowską i  Dorotę Żołnier-
czyk oraz pana Wojciecha Pil-
cha. Przy okazji, w imieniu Pro-
rektora UJ ds. dydaktyki, prof. 
Wasylewska podziękowała 
gorąco wszystkim osobom – 
a  w  szczególności dr Marcie 

Michalik oraz dr hab. Joannie 
Berecie – za przygotowanie 
na naszym Wydziale imprez 
towarzyszących Uniwersy-
teckiemu Tygodniowi Jakości 
Kształcenia. Podziękowaniom 
tym towarzyszyło przekazanie 
nagród książkowych. 

Dalsza część popołudnia 
upłynęła w  miłej,  rodzinnej  
atmosferze na  łamaniu  się  
opłatkiem, składaniu  życzeń, 
degustacji licznych smakoły-
ków i  wspólnym śpiewaniu 
kolęd.

Zupełnie nowym i  zaska-
kującym elementem tego-
rocznego spotkania był pokaz 
tradycyjnego tańca indyjskie-
go w wykonaniu pochodzącej 
z  Kalkuty Sudipty Das, która 
przez kilka lat studiowała na 
naszym Wydziale i  zaledwie 
parę dni wcześniej, 14 grud-
nia, obroniła z  wyróżnieniem 
pracę doktorską. Dodatkową 
atrakcję stanowiła „Przypo-
wieść wigilijna w  termocy-
klerze", czyli przedstawienie, 
które  powstało  dzięki  zaan-
gażowaniu  członków  kół na-
ukowych  „Nobel” i  „Mygen”.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, 
że po raz kolejny wydziałowe 
spotkanie przedświąteczne 
było tak udanym, barwnym 
i  zapadającym w  pamięć wy-
darzeniem.
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GRaNTy 21 listopada 2012 r. Narodowe Centrum Nauki 
ogłosiło wyniki trzeciej edycji konkursu na fi-
nansowanie projektów badawczych z  progra-
mów OPUS, PRELUDIUM, SONATA oraz pierw-
szej edycji konkursu SONATA BIS. 

W ramach programu OPUS środki na ba-
dania oraz zakup aparatury  przyznane zo-
stały: 
•	 dr agnieszce Wolnickiej-Głubisz z Zakła-

du Biofizyki („Rola MCPIP1 w toksyczności 
in vitro indukowanej promieniowaniem 
UVB i UVA w keratynocytach”, 299 900 zł)

•	 dr hab. Marii Rąpale-Kozik z  Zakładu 
Biochemii Analitycznej („Rola adhezyn 
i  sekrecjonowanych proteaz Candida albi-
cans w  powstawaniu neutrofilowych sieci 
zewnątrzkomórkowych (NET) – zdrajcy czy 
sprzymierzeńcy gospodarza w  infekcjach 
drożdżowych?”, 684 000 zł)

•	 dr Sylwii Kędrackiej-Krok z Zakładu Bio-
chemii Fizycznej („Określenie roli subpo-
pulacji limfocytów T «Treg: CD4+CD25+, 
CD4+CD25- i Teff:Th2» w depresji poprzez 
badania proteomiczne we krwi pacjen-
tów”, 568 500 zł)

•	 dr. Tomaszowi Kantyce z Zakładu Mikro-
biologii („Wpływ deiminacji kluczowych 
reszt argininy na funkcje  inhibitorów pro-
teaz i innych komponentów układu odpor-
ności nieswoistej”, 419 998 zł)

•	 dr. Krzysztofowi Guzikowi z Zakładu Im-
munologii („Inhibitory specyficzne wzglę-

dem wzoru molekularnego (PSI) – wpro-
wadzenie i  podstawowa charakterystyka 
nowej klasy inhibitorów, które blokują roz-
poznanie wzoru molekularnego przez pro-
fesjonalne fagocyty”, 999 550 zł)

Finansowanie z programu PRELUdIUM uzy-
skały:
•	 mgr anna Kozińska z  Zakładu Biofizyki 

(„Fotosensybilizujące właściwości i fotody-
namiczna efektywność funkcjonalizowa-
nych fulerenów w liposomach i komórkach 
nowotworowych in vitro”, 99 500 zł)

•	 mgr aleksandra Pęcak z  Zakładu Mikro-
biologii („Opracowanie cząsteczek ssDNA 
wiążących komórkowy receptor kwasu 
hialuronowego”, 99 940 zł)

W  finale konkursu SONATA BIS znalazł się 
projekt dr anny Pawlak z  Zakładu Biofizyki 
(„Rola produktów utlenienia wielonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych w fotouszkodzeniu 
komórek siatkówki oraz udział plazmalogenów 
w  ochronie siatkówki przed skutkami stresu 
oksydacyjnego”, 863 120 zł). 

Warto w tym miejscu nadmienić, że zgod-
nie z  informacją ogłoszoną przez NCN Uni-
wersytet Jagielloński znalazł się na pierwszym 
miejscu listy rankingowej ośrodków starają-
cych się o  dotacje, zarówno pod względem 
liczby projektów zakwalifikowanych do finan-
sowania, jak i  w  oparciu o  wysokość przyzna-
nych środków.

zaproszenie na XL Szkołę zimową WBBiB
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w  XL Jubileuszowej Szkole Zimowej Wydziału 
Biochemii, Biofizyki i  Biotechnologii UJ, która 
odbędzie się w  Zakopanem w  dniach 16–21 
lutego 2013 roku.

Tegoroczna Szkoła poświęcona zostanie 
tematom zwią-
zanym z  no-
wo t wo r ze n i e m 
i  terapiami prze-
ciwnowotworo-
wymi. Będzie-
my mieli okazje 
usłyszeć o  naj-

nowszych badaniach w  tej dziedzinie prowa-
dzonych przez koleżanki i  kolegów z  naszego 
Wydziału, jak i specjalistów z kraju i zagranicy, 

szczególnie z  zaprzyjaźnionych ośrodków na-
ukowych, z  którymi współpracujemy. Będzie 
to bardzo dobra okazja dla wszystkich uczest-
ników Szkoły do zapoznania się z  tematyką 
badawczą naszego Wydziału, jak też możliwość 
integracji i nawiązania współpracy z partnera-
mi z innych ośrodków naukowych. 

Szczególnej atmosfery będą dodawać ob-
chody 40-lecia Szkół Zimowych naszego Wy-
działu – nie zabraknie więc wspomnień z daw-
nych lat i zdjęć, na których wszyscy są młodsi 
niż dziś... Atrakcyjne miejsce i wolny czas prze-
widziany w  programie będą także stanowić 
znakomitą okazję do wypoczynku w  okresie 
międzysemestralnym. 

Rejestracja na stronie: www.wbbib.uj.edu.
pl/zakopane2013

Krystyna Urbańska

KONFERENCJE



Sprawozdanie z sympozjum pt. „Role of ca-
rotenoids in construction of photosynthetic 
complexes”

W  dniach 19–22 września 2012 r. pracownicy 
i doktoranci Zakładu Fizjologii i Biochemii Ro-
ślin WBBiB wzięli udział w sympozjum pt. „Role 
of carotenoids in construction of photosynthetic 
complexes”, które odbyło się w siedzibie Biolo-
gical Research Centre (BRC) Węgierskiej Akade-
mii Nauk w Szeged. Sympozjum było integralną 
częścią międzynarodowego projektu finanso-
wanego z  Funduszu Wyszehradzkiego (Stan-
dard Grant Nr 21120109). Celem spotkania była 
prezentacja i  dyskusja rezultatów wspólnych 
badań nad biologiczną rolą barwników karote-
noidowych w kompleksach fotosyntetycznych, 
prowadzonych w ramach współpracy czterech 
grup badawczych z krajów Grupy Wyszehradz-
kiej. Partnerami projektu są:
•	 Institute of Plant Biology, Hungarian Aca-

demy of Sciences Szeged, Węgry (Z. Gom-
bos, M. Kis, I. Domonkos, H. Laczkó-Dobos, 
B. Ughy, O. Kóbori)

•	 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnolo-
gii UJ, Kraków, Polska (K. Strzałka, P. Malec, 
K. Kłodawska, P. Jedynak)

•	 Institute of Microbiology, Academy of 
Science Trebon, Republika Czeska (J. Ko-
menda, J. Knoppová, M. Foldynova, J. Ko-
pečná)

•	 Institute of Molecular Biology SAS, Braty-
sława, Republika Słowacka (L. Urbanicova)

Tydzień Jakości Kształcenia
W dniach 26–30 listopada 2012 r. odbył się Ty-
dzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Celem wydarzenia adresowanego 
do wszystkich członków społeczności akade-
mickiej było przedstawienie wielowymiarowo-
ści działań projakościowych i  dyskusja na ich 
temat. TJK organizowany był na dwóch pozio-
mach: lokalnym i centralnym. 

Koordynatorem TJK na naszym Wydziale 
była dr Marta Michalik (pełnomocnik Dzieka-
na ds. Jakości Kształcenia). W jego organizację 

zaangażowani byli również: dr hab. Joanna Be-
reta oraz przedstawiciele kół naukowych: „N.zy-
me”, „Nobel” i  „Mygen”, Samorząd Studentów 
oraz Towarzystwo Doktorantów. 

W ramach TJK, 26 listopada na naszym Wy-
dziale odbyła się minikonferencja na temat wy-
branych aspektów poprawy jakości kształcenia 
na WBBiB poświęcona (1) stażom zagranicz-
nym i stypendiom naukowym oraz (2) ankieto-
wemu systemowi oceny zajęć dydaktycznych. 
Podczas spotkania prof. dr hab. Jerzy Dobruc-
ki przedstawił sytuację praktyk zawodowych 
w  kształceniu biochemików, biofizyków i  bio-
technologów. Głos w  dyskusji zabrali również 
studenci – uczestnicy staży zagranicznych. 
Następnie odbyła się debata związana z  obo-
ma tematami minikonferencji poprowadzona 
przez dr hab. Ewę Zubę-Surmę i  dr Martę Mi-
chalik.

W  programie popołudniowej części kon-
ferencji znalazła się dyskusja otwarta (dla pra-
cowników i studentów) na temat „Jak kształci-
my na WBBiB. Czy, co i  jak można poprawić?”, 
prowadzona w  oparciu o  odpowiedzi studen-
tów na pytania zadane wcześniej w dwóch an-
kietach.

Ankiety, którym towarzyszyło losowanie 
nagród książkowych, zostały prze-
prowadzone wśród studentów 
wszystkich kierunków studiów pro-
wadzonych na Wydziale. Pierwsza 
ankieta dotyczyła jakości kształce-
nia na WBBiB. Wzięło w niej udział 
19 procent studentów. Wypowia-
dali się oni na temat wprowadzenia 
zmian, które polepszyłyby dotych-
czasową jakość kształcenia. Studen-
ci proponowali m.in.: zmniejszenie 
liczebności grup ćwiczeniowych, 
zredukowanie liczby godzin wykła-
dów na rzecz seminariów, prowa-
dzenie przez zakłady prezentacji, 
które pozwoliłyby studentom świa-
domie dokonywać wyboru miejsca prowadze-
nia badań i pisania raportów licencjackich oraz 
prac magisterskich, skoordynowanie wykła-
dów z  ćwiczeniami, aby ocena z  ćwiczeń sta-
nowiła składową oceny końcowej z kursu. Stu-
denci zwrócili również uwagę na konieczność 
uaktualnienia informacji zawartych w systemie 
USOS.  

Jeśli chodzi o  poprawę sposobu prowa-
dzenia zajęć zaproponowano m.in. prowadze-
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Losowanie nagród wśród uczestników 
ankiety.



Medal Sapienti sat 
dla prof. Tadeusza Sarny
Prof. Tadeusz Sarna, kierow-
nik Zakładu Biofizyki WBBiB, 
został uhonorowany meda-
lem im. Jędrzeja Śniadec-
kiego, Karola Olszewskiego 
i  Zygmunta Wróblewskiego 
– Sapienti sat. Kapituła me-
dalu doceniła badania pro-

fesora, które doprowadziły do „identyfikacji 
reaktywnych form tlenu odpowiedzialnych za 
aktywność fotodynamiczną nowej generacji 
fotosensybilizatorów w  leczeniu raka oraz in-
nych schorzeń". Wręczenie medalu odbyło się 
26 października 2012 r. w  Poznaniu podczas 
I Międzynarodowej Konferencji „Oxygenalia”.

Odznaczenie Sapienti sat zostało ustano-
wione w  roku 2010 r. przez poznańskie Sto-
warzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karo-

nie zajęć w j. angielskim, lepsze wykorzystanie 
oprogramowania, a także utrzymywanie wyso-
kiego poziomu wymagań wobec studentów. 
Jako  wartościowe elementy systemu dydak-
tycznego studenci wskazali: program studiów, 
prowadzone kursy, kadrę naukową oraz po-
ziom uczelni. 

Druga ankieta służyła wyborowi najlep-
szych dydaktyków spośród pracowników 
WBBiB. Wzięło w niej udział 23 procent studen-
tów. Kryteria, którymi ankietowani kierowali 
się przy wyborze były: przygotowanie i sposób 
prowadzenia zajęć, umiejętność tłumaczenia, 
wiedza, doświadczenie, zainteresowanie i  pa-
sja, stosunek do studentów, chęć pomocy, sys-

tem oceny i  wymagania stawiane studentom. 
Najwyżej ocenionymi pracownikami zostali dr 
hab. Joanna Bereta oraz prof. dr hab. Zbigniew 
Madeja.

Wydarzeniem kończącym TJK była konfe-
rencja pt. „Jakość kształcenia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jak ją mierzyć i  doskonalić?”, 
która odbyła się na szczeblu centralnym 30 li-
stopada. W konferencji tej wzięli również udział 
przedstawiciele naszego Wydziału. Celem tego 
ostatniego przedsięwzięcia było zwiększenie 
świadomości realizowanych na UJ działań pro-
jakościowych poprzez przedstawienie ich róż-
norodności, wielowątkowości oraz dyskusję.
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Eurobiotech 2013
Międzynarodowa Konferencja Eurobiotech 2013 odbędzie się w dniach 
8–11 października 2013 roku w Krakowie. Jest to już piąta konferencja 
z cyklu Eurobiotech, który jest  poświęcony najnowszym osiągnięciom 
z obszaru szeroko rozumianej biotechnologii. Tematyka obrad najbliż-
szej konferencji obejmować będzie głównie zagadnienia z  dziedziny 
biotechnologii „białej” i „zielonej”, a  także problemy prawne związane 

z patentowaniem wynalazków biotechnologicznych. 
Organizatorami Eurobiotech 2013 są Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Komitet Biotech-

nologii PAN, Polska Federacja Biotechnologii, Politechnika Krakowska,  Krakowski Klaster Life Science i firma „Targi w Kra-
kowie”.

W czasie konferencji wysłuchamy wykładów plenarnych prezentowanych przez wybitnych naukowców z zagranicy: 
Neala C. Stewarta (USA),  Franka van Breusegema (Belgia), Luuka A.M. van der Wielene’a (Holandia), a z polskich naukow-
ców gościć będziemy, m.in. prof. Tomasza Twardowskiego i prof. Stanisława Karpińskiego.

Obrady będą się odbywać w następujących sesjach:  
•	 Moduł „białej” biotechnologii: Nanotechnologies in industrial processes, Development of renewable energy in biotech-

nology, Bioeconomy, Bioplastics and biobased polimers, Pharmaceutical biotechnology
•	 Moduł „zielony” obejmuje sesje: Plant Molecular Breeding, Environmental Biotechnology, Plant Genetic Engineering, 

Animal Biotechnology in Biomedicine, Animal Biotechnology in Agriculture.
Zagadnienia prawne związane z biotechnologią poruszane będą na niezależnej sesji zatytułowanej Legislation as 

seen by biotechnologists. Konferencję poprzedza dwie sesje satelitarne: Business session – Life Science Open Space, Induced 
pluripotent stem cells: a future of biomedicine.

Gorąco zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w konferencji Eurobiotech 2013.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Eurobiotech 2013
prof. Henryk Kołoczek

Prof. Tadeusz Sarna odbiera medal Sapienti sat
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la Olszewskiego i  Zygmunta Wróblewskiego 
oraz specjalnie w tym celu powołaną Kapitułę 
Medalu. Przyznawane jest ono za wybitne 
osiągnięcia związane z  wykorzystaniem tlenu 
i jego związków w nauce, medycynie, przemy-
śle i sporcie.

Odznaczenia państwowe i resortowe
15 października 2012 r. podczas posiedzenia 
Senatu zorganizowanego z okazji Święta Edu-
kacji Narodowej w  auli Auditorium Maximum 
odbyła się uroczystość wręczenia pracowni-
kom UJ odznaczeń państwowych i  resorto-
wych oraz nagród uniwersyteckich. 

Wśród wyróżnionych osób byli również 
przedstawiciele naszego Wydziału. Medal Zło-
ty za Długoletnią Służbę otrzymali: Małgorzata 
Calikowska, inż. Maria Heliasz-Kwak, dr Marta 
Michalik oraz mgr inż. Waldemar Śnieżyński. 
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę od-
znaczona została Jadwiga Gołda. Prof. dr hab. 
Adam Dubin odebrał Medal Komisji Edukacji 
Narodowej.

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany 
jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej za wzorowe i  sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej 
w służbie Państwa. Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej przyznaje Minister Edukacji Narodo-
wej za szczególne zasługi dla oświaty i wycho-
wania.

Komisja Edukacji Narodowej (KEN) utwo-
rzona została z inicjatywy króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu 
Rozbiorowego z  dnia 14 października 1773 r. 
Warto przypomnieć, iż KEN była pierwszym 
ministerstwem oświaty publicznej w  Polsce 
i pierwszą tego typu instytucją w Europie.

Nagrody JM Rektora UJ
Tradycyjnie, wraz z rozpoczęciem nowego roku 
akademickiego wyróżniający się pracownicy 
Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymali na-
grody JM Rektora. W gronie nagrodzonych na-
uczycieli akademickich WBBiB znaleźli się: 
•	 dr Agnieszka Banaś (Nagroda indywidual-

na III stopnia za działalność naukową); 
•	 dr Benedykt Władyka (Nagroda indywidu-

alna III stopnia za osiągnięcia naukowe); 
•	 zespół z  Zakładu Biotechnologii Medycz-

nej  – prof. dr hab. Józef Dulak, prof. dr hab. 
Alicja Józkowicz, dr Agnieszka Łoboda, dr 
Agnieszka Jaźwa, dr Magdalena Kozakow-
ska, dr Anna Grochot-Przęczek (Nagroda 

I  stopnia za osiągnięcia nauko-
we); 

•	 zespół z  Zakładu Biofizyki Obli-
czeniowej i Bioinformatyki – prof. 
dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gie-
rula, dr Michał Markiewicz, mgr 
Krzysztof Baczyński (Nagroda II 
stopnia za osiągnięcia naukowe); 

•	 zespół z Zakładu Biochemii Anali-
tycznej – prof. dr hab. Andrzej Ko-
zik, dr hab. Maria Rąpała-Kozik, dr 
Ibeth Guevara-Lora (Nagroda III 
stopnia za osiągnięcia naukowe) 

•	 zespół z  Zakładu Biochemii Ko-
mórki – dr Aneta Kasza, dr Mo-
nika Bzowska oraz dr Karolina 
Wawro (Nagroda III stopnia za 
działalność dydaktyczną). 
Spośród pracowników nie będą-

cych nauczycielami akademickimi 
nagrodę zespołową II stopnia otrzy-
mały pracownice sekretariatu – Mał-
gorzata Calikowska, Dorota Żołnier-
czyk, Jadwiga Gołda, Paulina Szaflik 
oraz mgr Dominika Giza.

Nagrody zespołowe III stopnia zostały 
przyznane mgr Agnieszce Andrychowicz-Róg, 
mgr Joannie Uchto i  mgr Urszuli Krzysztofik 
z Zakładu Biotechnologii Medycznej oraz Hali-
nie Kasprzyk (Zakład Biochemii Komórki) i Elż-
biecie Sater (Zakład Biologii Komórki). 

Stypendium MNiSW dla Krzysztofa Pyrcia
Dr Krzysztof Pyrć z  Zakładu Mikrobiologii 
WBBiB został jednym ze 171 laureatów VII 
edycji konkursu na stypendia dla wybitnych 
młodych naukowców organizowanego przez 
Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. 
Trzyletnie stypendia przyznawane są osobom 
z  imponującym dorobkiem naukowym, które 
w  momencie ubiegania się o  stypendium nie 
ukończyły jeszcze 35. roku życia. 

Stypendystki programu SET
W grudniu 2012 r. rozstrzygnięty został kolejny 
konkurs na staże podoktorskie zorganizowany 
w  ramach projektu „Społeczeństwo – Techno-
logie – Środowisko” (SET). Projekt prowadzony 
na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2011 roku 
finansowany jest z  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W wyniku konkursu na dwuletni 
staż na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotech-
nologii przyjęte zostały dr Anna Golda oraz dr 
Justyna Łabuz.                                              cd. s. 64

prof. Adam Dubin

Małgorzata Calikowska 

dr Marta Michalik



Z dniem 31 grudnia 2012 roku zakoń-
czył się projekt „Biotechnologia mole-
kularna dla zdrowia” realizowany na 
terenie WBBiB. W ramach projektu po-
wstały nowoczesne pracownie, w któ-
rych prowadzone są badania nad wy-
korzystaniem rozmaitych aspektów 
biotechnologii dla celów prewencji, 
diagnostyki i  leczenia chorób cywili-

zacyjnych. Przyznane dofinansowanie 28 197 
842 zł umożliwiło wybudowanie nowocze-
snej zwierzętarni, pracowni wirusologicznej 
diagnostyki molekularnej, transkryptomiki 
i  proteomiki, cytometrii obrazowej, organiza-
cję banku komórek, wyposażenie pracowni 
inżynierii tkankowej oraz rozbudowę pracowni 
biotechnologii roślin. Zakupione urządzenia to 
najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiający pro-
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Dr Anna Golda zostanie zatrudniona w Za-
kładzie Mikrobiologii, gdzie pod kierunkiem 
dr. Krzysztofa Pyrcia prowadzić będzie badania 
nad mechanizmami zakażeń wirusowych na 
poziomie subkomórkowym. Z kolei dr Justyna 
Łabuz podejmie pracę w Zakładzie Biotechno-
logii Roślin i w grupie prof. Haliny Gabryś zaj-
mować się będzie ścieżkami przekazu sygnału 
światła niebieskiego, odpowiedzialnego za 
kierunkowe przemieszczanie się chloroplastów 
w liściach lądowych roślin wyższych.

dominik Czaplicki w  finale konkursu „Top 
500 Innovators”
Dr Dominik Czaplicki z Zakładu Biochemii Ko-
mórki został jednym z  osiemdziesięciu laure-
atów konkursu „Top 500 Innovators” organizo-
wanego przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego i  15 października 2012 r. rozpoczął 

staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w  Berke-

ley. 

Program  „Top 500 Innovators – Science, 

Management, Commercialisation” przeznaczo-

ny jest dla pracowników naukowych polskich 

uczelni oraz specjalistów z  dziedziny transfe-

ru technologii. Umożliwia on wzięcie udziału 

w  dwumiesięcznych, zagranicznych stażach/

szkoleniach których celem jest nabycie prak-

tycznej wiedzy na temat współpracy nauki 

z  gospodarką, zarządzania badaniami nauko-

wymi oraz komercjalizacją ich wyników. Pro-

gram jest w całości finansowany przez Minister-

stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

REaLIzaCJa PROJEKTU BMz

Ewa Kowalska – „Właściwości molekularne 
i  enzymatyczne syntezy monofosforanu tia-
miny z drożdży  Saccharomyces cerevisiae oraz 
jej potencjalna rola biologiczna w  warunkach 
stresu”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozik. 5 
października 2012 r.

Rafał Kamiński – „The analysis of the interac-
tions between HIV-1 protein ReV, Vidal RRE RNA 
and a host cell factor Pur-α”. Promotorzy: dr hab. 
Magdalena Kosz-Vnenchak, prof. Kamel Khalili. 
16 października 2012 r.

Justyna łabuz – „Ścieżka  przekazu sygnału 
świetlnego sterującego ruchami chloropla-
stów Arapidopsis thaliana i ich funkcjonowanie 
w  różnych warunkach środowiska”. Promotor 
prof. dr hab. Halina Gabryś. 19 października 
2012 r. 

Beata Płonka – „Idea człowieka w  perspek-
tywie filozoficznej i  przyrodniczej”. Promotor: 
prof. dr hab. Władysław Stróżewski. 8 listopada 
2012 r. Doktorat w dziedzinie filozofii.

Filip Gołębiowski – „Analiza oddziaływania 
ludzkiego czynnika transkrypcyjnego Yin Yang 
1 z  DNA”. Promotor: prof. dr hab. Marta Dzie-
dzicka-Wasylewska. 30 listopada 2012 r.

Olga Sztatelman – „Fototropina2 – regulacja 
i funkcja”. Promotor: prof. dr hab. Halina Gabryś. 
4 grudnia 2012 r.

Sudipta das – „The effect of ADAM17 silen-
cing on tumor development in murine models”. 
Promotor: dr hab. Joanna Bereta. 14 grudnia  
2012 r.

Beatrycze Nowicka – „Badanie funkcji anty-
oksydacyjnych oraz szlaków biosyntezy chino-
nów prenylowych u  roślin”. Promotor: prof. dr 
hab. Jerzy Kruk. 18 grudnia 2012 r.

dr Dominik  Czaplicki

dOKTORaTy

Centralny bank komórek



7 styczeń 2013 1

wadzanie badań w sposób nie odbiegający od 
standardów światowych. 

Dzięki realizacji projektu w  latach 2008–
2012 możliwe stało się uzyskanie funduszy na 
badania w  ramach licznych grantów finanso-
wanych z Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka, 7 Programu Ramowego Unii 
Europejskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
Narodowego Centrum Nauki, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Zespoły WBBiB publi-
kują wyniki badań w  uznanych czasopismach 
międzynarodowych, a  nowoczesne techniki 
i metody oraz  tematyka badań wzbudzają za-
interesowanie innych ośrodków badawczych 
z kraju i zagranicy. Dzięki realizacji projektu na 
terenie nowopowstałych pracowni, we współ-
pracy z polskimi firmami biotechnologicznymi, 
prowadzone są obecnie badania nad nowymi 
lekami przeciwnowotworowymi i przeciwwiru-
sowymi.

Infrastruktura badawcza WBBiB została 
znacząco ulepszona i umożliwia wprowadzenie 
nowoczesnych metod badawczych służących: 
•	 opracowaniu  i  zastosowaniu nowych 

zwierzęcych modeli do testowania rozwo-
ju chorób i terapii eksperymentalnych,

•	 opracowaniu nowych metod analizy struk-
tury komórek i  interakcji badanych sub-
stancji (w tym leków) z komórkami,

•	 stworzeniu kompleksowego systemu ana-
lizy ekspresji genów na poziomie trans-
kryptomu i proteomu,

•	 rozwojowi metod hodowli tkankowej skó-
ry w  celu ich zastosowania w  warunkach 
klinicznych,   

•	 opracowaniu metod identyfikacji i  oceny 
ilościowej wirusów ludzkich i zwierzęcych 
pod kątem ich zastosowania  w warunkach 
klinicznych oraz badawczych, 

•	 opracowaniu metod badania pochodnych 
metabolitów roślinnych oraz pochodnych 

barwników syntetycznych jako potencjal-
nych leków przeciwnowotworowych.    

W  trakcie realizacji organizowane były 
warsztaty, podczas których uczestnicy mo-
gli zapoznać się z  metodami wykorzystywa-
nia aparatury zakupionej w  ramach projektu. 
W  dwóch edycjach warsztatów wzięło udział 
prawie 300 studentów, doktorantów i naukow-
ców z  ośrodków w  całej Polsce, reprezentują-
cych różne specjalności z zakresu biotechnolo-
gii, biologii i medycyny. 

Projekt „BMZ” w  ostatnich miesiącach był 
wielokrotnie prezentowany. Na szczególną 
uwagę zasługuje publikacja przez Narodowe 
Centrum Badań i  Rozwoju (NCBiR) katalogu 
najciekawszych projektów strukturalnych pn. 
PROJEKT: INNOWACYJNI 2012. W broszurze tej 
zaprezentowano 8 projektów z  trzech progra-
mów operacyjnych, realizowanych w  ramach 
NCBiR. Z Uniwersytetu Jagiellońskiego wybra-
ny został właśnie projekt pn. „Biotechnologia 
molekularna dla zdrowia”. W dniu 2 lipca 2012 
r. na stronie  „The Warsaw Voice” ukazał się ob-
szerny artykuł dotyczący realizacji projektu. 
Z kolei TVP INFO w dniu 25 sierpnia 2012 r. wy-
emitowała dziewiąty odcinek programu „Era 
Wynalazków”, w którym drugi temat poświęco-
ny był „BMZ”. W ciągu prawie 5 lat realizacji pro-
jektu wielokrotnie mówiło się o nim w radiu, te-
lewizji czy prasie. Projekt promowano na wielu 
sympozjach i  kongresach międzynarodowych 
w Polsce jak i za granicą. 

Ostateczne podsumowanie oraz obszerne 
informacje na temat „Biotechnologii moleku-
larnej dla zdrowia”, w  tym zdjęcia, opis apara-
tury i możliwości badawczych, można znaleźć 
w  katalogu opracowanym przez zespół koor-
dynujący. Jego wersja elektroniczna dostępna 
jest na stronie projektu: http://bmz.wbbib.uj.e-
du.pl/. Wszystkich zainteresowanych realizacją 
tego przedsięwzięcia oraz  podjęciem współ-
pracy serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

Zespół Projektu „Biotechnologia molekularna 
dla zdrowia” WBBiB, UJ

Podziękowania
Zespół Koordynujący Projekt „Biotechnolo-
gia molekularna dla zdrowia”, w skład którego 
wchodzili: prof. Józef Dulak (kierownik projek-
tu), prof. Alicja Józkowicz (koordynator ds. bu-
dowy i wyposażenia zwierzętarni), dr Krzysztof 

cd. s. 84

Zwierzętarnia
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„NOBEL” Koło Studentów Biofizyki „Nobel” kontynu-
uje swą misję promocji biofizyki. Członkowie 
zajmują się organizacją spotkań naukowych; 
jedna impreza za nami, a  już w  maju czeka 
nas coroczna Międzynarodowa Konferencja 
Studentów Biofizyki. Lokalnie, bo dla naszych 
studentów, 12 listopada odbył się finał autor-
skiego projektu Koła, czyli Studenckiego Sa-
lonu Naukowego. Po pięciu comiesięcznych 
spotkaniach publiczność wybrała najciekaw-
sze prezentacje. Finaliści przedstawili 15-mi-
nutowe referaty na temat swoich zaintereso-
wań naukowych lub efektów pracy badawczej. 
Zgromadzeni studenci i  pracownicy Wydziału 
wytypowali trójkę laureatów. Trzecie miejsce 
przypadło studentce biofizyki Martynie Śnie-
gockiej, drugie zajął Mateusz Tomczyk (bio-
technologia). Zwycięzcą Salonu został Maciej 
Bratek z  biofizyki. Autor zachwycił słuchaczy 
oryginalnym i  żartobliwym podejściem do 
niełatwej dziedziny bioinformatyki, w  której 

się specjalizuje. Nagrodę główną ufundowaną 
przez Dziekana WBBiB – profesjonalny czytnik 
e-booków – wręczył zwycięzcy Prodziekan ds. 
Ogólnych prof. dr hab. Ryszard Grubiel. Kolejna 
edycja SSN planowana jest w  przyszłym roku 
akademickim. 

Drugi projekt „Nobla”, II Międzynarodowa 
Konferencja Studentów Biofizyki odbędzie 
się w  dniach 24–26 maja 2013 r. Wystąpienia 
uczestników będą zebrane w 4 sesje tematycz-
ne: Spektroskopia, Modelowanie molekularne 
i  bioinformatyka, Mikroskopia i  Biofizyka me-
dyczna. Podczas sesji zostanie rozstrzygnięty 

Początek zimowego semestru upłynął członkom Koła na integracji. 11 października 2012 roku w Cafe Kalashnikov, zor-
ganizowaliśmy imprezę integracyjną „N.zyme”.
    5 listopada odbyło się Walne Zebranie podczas, którego wyłoniono nowy Zarząd. Stanowiska we władzach koła objęli: 
Anna Baranowska (prezes), Tomasz Wróbel (wiceprezes), Karolina Najder (sekretarz) i Joanna Markiewicz (skarbnik).

W dniach 24–25 listopada, w miejscowości Koninki, odbył się Wyjazd Integracyjny. Studenci mieli okazję cieszyć się 
pięknem Gorczańskiego Parku Narodowego oraz zwiedzić najwyżej położone w Polsce Obserwatorium Astronomiczne 
znajdujące się na szczycie Suhora. Dr Maciej Winiarski oprowadzając nas po placówce udzielał odpowiedzi na wszystkie 
pytania i z chęcią przybliżył nam sposób działania sprzętu.

26–30 listopada, odbył się Tydzień Jakości Kształcenia (TJK). Członkowie naszego koła zaangażowali się w jego or-
ganizację, wzięli również udział w dyskusjach i debatach odbywających się w dniu minikonferencji. Przeprowadziliśmy 
również ankiety wśród studentów na temat jakości kształcenia na naszym Wydziale. Maria Koźlak oraz Dominika Berdec-
ka  zostały nagrodzone za ciężką pracę i czas włożony w pomoc przy organizacji TJK upominkami książkowymi.

Koło zaangażowało się także w organizację wydziałowego spotkania przedświątecz-
nego – członkinie „N.zymu” w anielsko-diabolicznych przebraniach, zadbały o to, aby każ-
dy mógł podzielić się opłatkiem. Dzień później, 19 grudnia, zorganizowaliśmy pierwszą 
Wigilię Koła, odbyła się ona w naszej nowej siedzibie.

Magdalena Demkowicz

Pyrć (koordynator ds. naukowych), mgr Piotr 
Widerski (koordynator ds. administracyjnych), 
mgr Joanna Uchto (specjalista ds. administra-
cyjnych) serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do sprawnej realizacji projektu. 

Dziękujemy za współpracę panu prof. Woj-
ciechowi Fronciszowi, dziekanowi Wydziału 
oraz prodziekanom, prof. dr. hab. Andrzejowi 

Kozikowi oraz dr. hab. Ryszardowi Gurbielowi.  
Szczególne podziękowania kierujemy do 

pani mgr Anety Pazik oraz pani mgr Magdale-
ny Jagły za pracę na rzecz projektu BMZ, odpo-
wiednio w latach 2009–2011 oraz 2011–2012. 

Dziękujemy także pracownikom Biura Za-
mówień Publicznych UJ oraz kwestury Uniwer-
sytetu za sprawną organizację procedur prze-
targowych oraz obsługę finansową projektu.
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12 października 2012 r. 
Prof. Marek Kimmel (Rice University, Houston, 
Texas, USA), wykład pt.  „Bernoulli mixture mo-
dels in application to the evaluation of algori-
thms estimating functionality of missense muta-
tions”. Gość Pracowni Biofizyki Komórki.

16 października 2012 r.
Prof. Ulrich Lüttge (Department of Biology, 
Technical University of Darmstadt, Niemcy), 
wykład pt. „Whole Plant Physiology Integrative 
Emergence Rather than Modularity”. Gość Zakła-
du Biotechnologii Roślin.

30 października 2012 r. 
Prof. artur Schmidtchen (Department of Cli-
nical Sciences, Lund University, Szwecja), wy-
kład pt. „Innate immunity – from basic concepts 
to therapeutic opportunities”. Gość Zakładu Mi-
krobiologii.

5 listopada 2012 r.
Prof. Jan Kitajewski (Herbert Irving Compre-
hensive Cancer Center, Columbia University 
Medical Center, New York, USA), wykład pt. 
„Notch as a therapeutic target in tumor angioge-
nesis”. Gość Zakładu Biotechnologii Medycznej.

27 listopada 2012 r.
dr Ryszard Międzybrodzki (Instytut Immu-

nologii i  Terapii Do-
świadczalnej PAN, 
Wrocław), wykład 
pt. „Terapia fagowa: 
zastosowanie i  per-
spektywy”. Gość Za-
kładu Mikrobiologii.

Wykłady i seminaria profesorów 
wizytujących

Prof. Toru Shimizu (Tohoku University, Sendai, 
Japonia).

2–29 października 2012 r., cykl wykładów pt. 
„Heme proteins”. 9 października – 15 listopada 
2012 r., cykl seminariów pt. „Gas sensors”.

Prof. Howard Halpern (University of Chicago, 
Chicago, USA).
Cykl wykładów i  semianariów pt. „Cancer:  
A  clinical, physiologic, and molecular definition 
in light of the role of EPR imaging”. 22–25 paź-
dziernika 2012 r., część I „Cancer”.  12–16 listo-
pada 2012 r., część II „Making the images”. 10–15 
grudnia 2012 r., część III „EPR oxygen imaging”.

Cykl wykładów Krakowskiego Polskiego To-
warzystwa Biochemicznego Oddziału „Her-
batka przy Gronostajowej”

31 października 2012 r.
Prof. dr hab. andrzej Jajszczyk (Narodowe 
Centrum Nauki, Kraków), wykład pt.  „Narodo-
we Centrum Nauki – drugi rok działalności”.

28 listopada 2012 r. 
Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony (Instytut Far-
makologii, PAN, Kraków), wykład pt. „Lęk”.

Wykład poprzedziło uroczyste wręczenie Dy-
plomów Honorowego Członka Polskiego To-
warzystwa Biochemicznego prof. dr. hab. med. 
Ryszardowi Gryglewskiemu i prof. dr. hab. Zdzi-
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dr Ryszard Międzybrodzki

konkurs na najlepszy poster-prezentację. Nie 
tylko biofizycy będą mogli wziąć udział w Kon-
ferencji. Dziedziny pokrewne, to jest biotech-
nologia, fizyka oraz fizyka medyczna również 
są mile widziane. Zaproszenia popłynęły do 
studentów z Europy oraz pracowników nauko-
wych z  największych ośrodków akademickich 
z kraju i zagranicy, łączna przewidywana liczba 
uczestników to około 100 osób, a rejestracja ru-
sza na początku kwietnia. Więcej informacji na 

stronie konferencji: www.ksb-nobel.heliohost.
org/icbs2/
„Nobliści” zajmują się również propagowaniem 
kierunku wśród młodzieży licealnej, a także or-
ganizacją spotkań dla absolwentów. Polecamy 
śledzenie aktualnych poczynań Koła na stronie 
oraz zachęcamy do uczestnictwa w  najbliż-
szych wydarzeniach.

Paulina Nowak

Od lewej: prof. Wojciech Froncisz, 
prof. Andrzej Jajszczyk
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a TO CI HISTORIa! 
Ćwicz kanji!
Na początku XX wieku młody krakowski lekarz, Tadeusz Żeleński, wyjechał do Paryża, by tam od-
dać się pracy naukowej i  zebrać materiał na poczet przyszłej habilitacji. Tak się jednak złożyło, 
że kraj, do którego zawitał, osaczył go kulturowo, a że trafiło na wrażliwy umysł humanisty (boć 
przecież, jak chciał profesor Andrzej Szczeklik, medycyna jest dyscypliną na wskroś humanistycz-
ną), co więcej, umysł obdarzony rzadkim talentem literackim, zaowocowało to odejściem od pier-
wotnych zamierzeń Żeleńskiego. Nasza ojczyzna straciła przez to, być może, wybitnego profesora 
medycyny, ale zyskała kultura… Stało się tak, że literatura francuska jest polskiemu czytelnikowi 
bliższa, niż chyba jakakolwiek inna, obcojęzyczna. Naszą kulturę przenika duch Villona, Prousta, 
Moliera czy Racine'a. Mówi się, że Żeleński nie tyle przetłumaczył, co napisał na nowo po polsku 
całą prawie literaturę francuską. Choć może jego własne dzieła, publikowane pod lapidarnym 
pseudonimem „Boy”, przydały tylko kolorytu kulturze młodopolskiej i międzywojennej…

Zresztą Tadeusz Żeleński nigdy nie zrezygnował z praktyki lekarskiej. Był przez pewien czas 
członkiem nowatorskiego zespołu pediatrów krakowskich, działających w drugim w Europie (po 
wiedeńskim) szpitalu pediatrycznym (obecnie, jak i wówczas, Szpitalu św. Ludwika przy ul. Strze-
leckiej). Trudno uwierzyć, że jeszcze sto lat temu dzieci praktycznie nie leczono, a jeśli w ogóle, to 
tak, jak dorosłych! Działał również w Warszawie, będąc już uznanym literatem i tłumaczem, jako 
lekarz na pewno, choć może nie aż tak uznany... Zginął w 1941 r. we Lwowie, z rąk hitlerowców, ale 
bardziej z powodu działalności pisarskiej i filologicznej, niż lekarskiej.

Inny przykład może tu stanowić spolonizowana onegdaj, pierwotnie niemiecka rodzina 
Ingardenów, którzy zdecydowali się na stałe osiąść w Polsce, obdarzając Ją niezwykłymi osobi-
stościami w  dziedzinie nauki, prawa, architektury czy medycyny. Najbardziej znana jest chyba 
postać profesora Romana Witolda Ingardena, filozofa, a właściwie fenomenologa, ale warto tu 
wspomnieć o jego synu – Romanie Stanisławie Ingardenie. Niedawno zmarły profesor fizyki jest 
znany przede wszystkim z działalności na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,  choć 
podczas okupacji przebywał wraz z resztą rodziny właśnie we Lwowie.  Później, w latach 70.,  pod-
czas stażu naukowego w Japonii, popadł w podobne uzależnienie, co Żeleński. Na szczęście dla 
fizyki i dla biofizyki nie zrezygnował jednak z kariery naukowej, był znanym fizykiem-teoretykiem, 
zajmował się między innymi termodynamiką nierównowagową, w  tym również w  odniesieniu 
do układów żywych. Przywiezione stamtąd pomysły publikowane w kolejnej dekadzie ubiegłego 
wieku wciąż są aktualne, a właściwie, to dopiero stają się aktualne1,2.  Swoją fascynację Japonią 
nie tylko jednak przelał na dzieci, lecz dał jej również upust tworząc w Toruniu prężnie obecnie 
działający ośrodek japonistyki. 

Warto więc, porównując obie postacie, postawić pytanie, czy byli oni bardziej humanistami, 
czy reprezentantami tzw. nauk ścisłych, i jakie to ma w ogóle znaczenie? Może takie, że i my po 
pobycie na stażu w  Japonii równie gorliwie pilnujemy, by dzieci powtarzały kanji, jak tego, by 
uczyły się matematyki? 

Czy można mieć zatem za złe koleżankom i kolegom, którzy, przebywając na stażach nauko-
wych w różnych państwach, padają ofiarą zauroczenia egzotyczną cywilizacją, stając się gorącymi 
miłośnikami kultury i języka Japonii, Danii czy Portugalii na całe życie, a jeśli biorą tam ze sobą 
swoje dzieci, to skazują na tę fascynację również kolejne pokolenie, a może jeszcze kolejne? Nie 
tylko nie można, i nie tylko dlatego, że jest to mechanizm nieuchronny, ale pamiętajmy, że być 
może w ten sposób dokonuje się konwergencja dziedzin „ścisłych” i  „humanistycznych”, szczegól-
nie wzbogacająca kulturowe dziedzictwo ludzkości. Nie miejmy zatem za złe, gdy ktoś, podążając 
drogą nauki, wybiera swą własną ścieżkę.

Przemysław M. Płonka

1. R.S. Ingarden, Geometryczne sformułowanie statystycznej teorii procesów termodynamicznych 
i perspektywy jego zastosowania w biologii. Zagadnienia Biofizyki Współczesnej, 1982, 7:5-32, 
(dostępne on-line, http://ctbo.pl)

2. R.S. Ingarden,  Podstawy pojęciowe fizyki systemów a biofizyka. Zagadnienia Biofizyki Współ-
czesnej, 1985, 10:11-35, (dostępne on-line, http://ctbo.pl)



sławowi Żako-
wi. W  ceremo-
nii tej udział 
wzięli Dziekan 
WBBiB, prof. dr 
hab. Wojciech 
Froncisz, prof. 

dr hab. Piotr Laidler – przedstawiciel władz UJ 
i  UJCM, prof. dr hab. Andrzej Dżugaj – Prezes 
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz 
prof. dr hab. Stefan Chłopicki i  prof. dr hab. 

Andrzej Kozik, którzy 
przedstawili życiorysy 
naukowe Uhonorowa-
nych.

19 grudnia 2012 r.
Prof. dr hab. Bożena 
Romanowska-dixon 
(Katedra Okulistyki, Col-
legium Medicum UJ, 
Kraków), wykład pt. „Patomechanizm powikłań 
cukrzycowych narządu wzroku”.

Publikacje WBBiB – I kwartał 2012 r. – uzu-
pełnienie

Lasota M, Klein A, Balwierz W. Cytostatic and 
cytotoxic effects of tyrphostin AG1296 on RMS 
cells. Wspolczesna Onkologia-Contemporary 
Oncology. Feb 2012;16(1):1-5.

Publikacje WBBiB – II kwartał 2012 r. – uzu-
pełnienie

Bojko A, Reichert K, Adamczyk A, Ligeza J, Li-
geza J, Klein A. The effect of tyrphostins AG494 
and AG1478 on the autocrine growth regula-
tion of A549 and DU145 cells. Folia Histochemi-
ca Et Cytobiologica. 2012;50(2):186-195.

Bulwan M, Wojcik K, Zapotoczny S, Nowa-
kowska M. Chitosan-based ultrathin films as 
antifouling, anticoagulant and antibacterial 
protective coatings. Journal of Biomaterials 
Science-Polymer Edition. 2012;23(15):1963-
1980.

Publikacje WBBiB – III kwartał 2012 r. – uzu-
pełnienie

Adamowicz K, Wang H, Jotwani R, Zeller I, Po-
tempa J, Scott DA. Inhibition of GSK3 abolishes 
bacterial-induced periodontal bone loss in 
mice. Molecular Medicine. Aug 2012;18(8):1190-
1196.

Dijkman R, Jebbink MF, Deijs M, Milewska A, 
Pyrc K, Buelow E, van der Bijl A, van der Hoek L. 
Replication-dependent downregulation of cel-
lular angiotensin-converting enzyme 2 protein 
expression by human coronavirus NL63. Jour-
nal of General Virology. Sep 2012;93:1924-1929.

Burchacka E, Walczak M, Sienczyk M, Dubin G, 
Zdzalik M, Potempa J, Oleksyszyn J. The deve-
lopment of first Staphylococcus aureus SplB 
protease inhibitors: Phosphonic analogues of 
glutamine. Bioorganic & Medicinal Chemistry 
Letters. Sep 1 2012;22(17):5574-5578.

Fiedor L, Fiedor J, Pilch M, Susz A, Tworzydlo J, 
Michalik M. Controlling Structural and Functio-
nal Features of Photosynthetic Antenna. Acta 
Physica Polonica A. Aug 2012;122(2):255-258.

Guzik TJ, Dulak J. Vessel wall - where coagulation 
meets cell biology and immunology. Thrombo-
sis and Haemostasis. Sep 2012;108(3):416-418.

Kozinska A, Oles T, Sarna T. Photoactivation 
and detection of photoexcited molecules and 
photochemical products. Israel Journal of Che-
mistry. Sep 2012;52(8-9):745-756.

Michalik M, Wojcik KA, Jakiela B, et al. Lithium 
attenuates TGF-beta(1)-induced fibroblasts to 
myofibroblasts transition in bronchial fibrobla-
sts derived from asthmatic patients. Journal of 
allergy. 2012;2012:206109-206109.

Schaller S, Wilhelm C, Strzalka K, Goss R. Inve-
stigating the interaction between the viola-
xanthin cycle enzyme zeaxanthin epoxidase 
and the thylakoid membrane. Journal of Pho-
tochemistry and Photobiology B-Biology. Sep 3 
2012;114:119-125.

Slesak I, Slesak H, Kruk J. Oxygen and hydrogen 
peroxide in the early evolution of life on Earth: 
In silico comparative analysis of biochemical 
pathways. Astrobiology. Aug 2012;12(8):775-
784.

Wojakowski W, Tendera M, Cybulski W, et al. 
Effects of intracoronary delivery of allogenic 
bone marrow-derived stem cells expressing 
heme oxygenase-1 on myocardial reperfu-
sion injury. Thrombosis and Haemostasis. Sep 
2012;108(3):464-475.

Wojcik KA, Koczurkiewicz P, Michalik M, Sanak 
M. Transforming growth factor-beta(1)-indu-
ced expression of connective tissue growth 
factor is enhanced in bronchial fibroblasts deri-
ved from asthmatic patients. Polskie Archiwum 
Medycyny Wewnetrznej-Polish Archives of In-
ternal Medicine. 2012;122(7-8):326-331.

Publikacje WBBiB – IV kwartał 2012 r.

Aksenova NA, Oles T, Sarna T, Glagolev NN, 

LISTa PUBLIKaCJI 

11

cd. s. 124

styczeń 2013 1

prof. Zdzisław Żak Od prawej: prof. A. Dżugaj, prof. R. Gryglewski, prof. 
P. Laidler, prof. W. Froncisz, prof. A. Kozik, prof. S. 
Chłopicki

4GOŚCILI U NaS cd. ze s. 9



Redakcja:
Martyna Elas 

Monika Rak

Magdalena 

Tworzydło

Kontakt: 
martyna.elas@uj.edu.pl

Redakcja zastrzega sobie 
prawo skracania i adiu-
stacji tekstów. Teksty nie 
podpisane pochodzą od 
Redakcji. 

Logo: 
Sebastian Szytuła

Projekt graficzny: 
Klemens Napkowski

Skład: 
Tomasz Krawiec

Wydział Biochemii, 

Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

Chernjak AV, Volkov VI, Kotova S L, Melik-Nu-
barov NS, Solovieva AB. Development of novel 
formulations for photodynamic therapy on the 
basis of amphiphilic polymers and porphyrin 
photosensitizers. Porphyrin-polymer comple-
xes in model photosensitized processes. Laser 
Physics. Oct 2012;22(10):1642-1649.

Bielska K, Seliga J, Wieczorek E, Kedracka-Krok 
S, Niedenthal R, Ozyhar A. Alternative sumoy-
lation sites in the Drosophila nuclear receptor 
Usp. Journal of Steroid Biochemistry and Molecu-
lar Biology. Nov 2012;132(3-5):227-238.

Czapla M, Sarewicz M, Osyczka A. Fusing prote-
ins as an approach to study bioenergetic enzy-
mes and processes. Biochimica Et Biophysica Ac-
ta-Bioenergetics. Oct 2012;1817(10):1847-1851.

Das S, Czarnek M, Bzowska M, Mezyk-Kopec R, 
Stalinska K, Wyroba, B, Sroka J, Jucha  J, Dene-
ka D, Stoklosa P, Ogonek J, Swartz MA, Madeja 
Z, Bereta J. ADAM17 silencing in mouse colon 
carcinoma cells: The effect on tumoricidal cy-
tokines and angiogenesis. Plos One. Dec 10 
2012;7(12).

Derecka M, Gornicka A, Koralov, SB, Szczepanek 
K, Morgan M, Raje V, Sisler J, Zhang Q, Otero D, 
Cichy J, Rajewsky K, Shimoda K, Poli V, Strobl B, 
Pellegrini S, Harris TE, Seale P, Russell AP, McA-
inch AJ, O'Brien PE, Keller SR, Croniger CM, 
Kordula T, Larner AC. Tyk2 and Stat3 regulate 
brown adipose tissue differentiation and obe-
sity. Cell Metabolism. Dec 5 2012;16(6):814-824.

Dulak J, Guzik TJ. Angiogenesis, stem cells, 
eNOS and inflammation - the many faces of 
vascular biology. Thrombosis and Haemostasis. 
Nov 2012;108(5):801-803.

Halas A, Orzechowska A, Derrien V, Chumakov  
AI, Sebban P, Fiedor J, Lipinska M, Zajac M, Sle-
zak T, Strzalka K,  Matlak K, Korecki J, Fiedor L, 
Burda K. The dynamics of the non-heme iron 
in bacterial reaction centers from Rhodobacter 
sphaeroides. Biochimica Et Biophysica Acta-Bio-
energetics. Dec 2012;1817(12):2095-2102.

Huang L, St Denis  TG, Xuan Y, Huang Y, Tanaka 
M, Zadlo A, Sarna T, Hamblin MR. Paradoxical 
potentiation of methylene blue-mediated an-
timicrobial photodynamic inactivation by so-
dium azide: Role of ambient oxygen and azide 
radicals. Free Radical Biology and Medicine. Dec 
1 2012;53(11):2062-2071.

Jensen D, Steplewski A, Gawron K, Ferta-
la A. Consequences of Suppressing Expres-
sion of the R789C and R992C Collagen II Mu-
tants in Cell-Based Models. Glycobiology. Nov 
2012;22(11):1598-1598.

Jura J, Skalniak L, Koj A. Monocyte chemotactic 
protein-1-induced protein-1 (MCPIP1) is a no-
vel multifunctional modulator of inflammatory 
reactions. Biochimica Et Biophysica Acta-Mole-
cular Cell Research. Oct 2012;1823(10):1905-
1913.

Kaczara P, Zareba M, Herrnreiter A, Skumatz 
CMB, Zadlo A, Sarna T, Burke JM. Melanosome-
-iron interactions within retinal pigment epi-

thelium-derived cells. Pigment Cell & Melano-
ma Research. Nov 2012;25(6):804-814.

Kawalec P, Paszulewicz A, Holko P, Pilc A. Sipu-
leucel-T immunotherapy for castration-resi-
stant prostate cancer. A systematic review and 
meta-analysis. Archives of Medical Science. Oct 
2012;8(5):767-775.

Nowak WN, Mika P, Nowobilski R, Kusinska K, 
Bukowska-Strakova K, Nizankowski R, Jozko-
wicz A, Szczeklik A, Dulak J. Exercise training 
in intermittent claudication: Effects on antioxi-
dant genes, inflammatory mediators and pro-
angiogenic progenitor cells. Thrombosis and 
Haemostasis. Nov 2012;108(5):824-831.

Paszek E, Czyz J, Woznicka O, Jakubiak D, Woj-
narowicz  J. Lojkowski W, Stepien E. Zinc oxide 
nanoparticles impair the integrity of human 
umbilical vein endothelial cell monolayer in vi-
tro. Journal of Biomedical Nanotechnology. Dec 
2012;8(6):957-967.

Polakowska K, Lis MW, Helbin WM, Dubin G, 
Dubin A, Niedziolka JW, Miedzobrodzki J, Wla-
dyka B. The virulence of Staphylococcus aureus 
correlates with strain genotype in a chicken 
embryo model but not a nematode model. 
Microbes and Infection. Nov 2012;14(14):1352-
1362.

Skottrup PD, Sorensen G, Ksiazek M, Potem-
pa J, Riise E. A Phage Display Selected 7-mer 
Peptide Inhibitor of the Tannerella forsythia 
Metalloprotease-Like Enzyme Karilysin Can Be 
Truncated to Ser-Trp-Phe-Pro. Plos One. Oct 31 
2012;7(10).

Solarczyk KJ, Zarebski M, Dobrucki JW. In-
ducing local DNA damage by visible light to 
study chromatin repair. DNA Repair. Dec 1 
2012;11(12):996-1002.

Wlodarczyk LM, Moldaenke C, Fiedor L. Fluore-
scence as a probe for physiological integrity of 
freshwater cyanobacteria. Hydrobiologia. Oct 
2012;695(1):73-81.

Zdybicka-Barabas A, Mak P, Klys A, et al. Sy-
nergistic action of Galleria mellonella anionic 
peptide 2 and lysozyme against Gram-negati-
ve bacteria. Biochimica Et Biophysica Acta-Bio-
membranes. Nov 2012;1818(11):2623-2635.

Zdzalik M, Karim AY, Wolski K, Buda P, Wojcik K, 
Brueggemann S, Wojciechowski P, Eick S, Ca-
lander A, Jonsson I, Kubica M, Polakowska K, 
Miedzobrodzki J, Wladyka B, Potempa J, Dubin 
G. Prevalence of genes encoding extracellular 
proteases in Staphylococcus aureus - impor-
tant targets triggering immune response in 
vivo. Fems Immunology and Medical Microbiolo-
gy. Nov 2012;66(2):220-229.

LISTa PUBLIKaCJI IV KWaRTał 2012 r. cd. ze s. 114

Lista publikacji jest uzyskiwana na podstawie prze-
szukania bazy danych ISI Web of Science w ostatnim 
dniu danego kwartału. Lista ta nie obejmuje więc 
publikacji w  czasopismach spoza bazy danych ISI, 
rozdziałów w monografiach, itd. Zdarza się także, że 
prace już opublikowane pojawiają się w  bazie da-
nych z opóźnieniem. Uprzejmie prosimy o zgłasza-
nie takich pozycji do redakcji „Tripletu”, aby mogły 
one zostać uwzględnione w  uzupełnieniu w  kolej-
nym numerze.


