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KNOW DLA WBBIB

Cell-Mol-Tech czyli konsorcjum, w  skład któ-
rego wchodzi Wydział Biochemii, Biofizyki 
i  Biotechnologii oraz Jagiellońskie Centrum 
Innowacji uzyskało status KNOW. Ogłoszenie 
wyników II edycji konkursu na Krajowe Na-
ukowe Ośrodki Wiodące odbyło się 14 maja 
w  warszawskich Łazienkach. W  sumie, w  roku 
2014 wybrane zostały cztery jednostki flago-
we, które przez najbliższe 5 lat nosić będą ten 
prestiżowy tytuł.

– Ci, którzy w ostrej naukowej konkurencji 
dowiedli, że są mistrzami w  swojej dyscypli-
nie, otrzymują dziś ogromną premię: nawet 50 
mln zł (…). To szansa na zbudowanie nowych 
grup badawczych, podjęcie pionierskich ba-
dań, zatrudnienie znakomitych profesorów ze 
świata, zaproszenie do współpracy najlepszych 
doktorantów, stworzenie badaczom dobrych 
warunków do pracy i zapewnienie im motywu-
jących wynagrodzeń – mówiła minister Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobiń-
ska w czasie uroczystości wręczania wyróżnień. 

Odbierając nagrodę, Dziekan WBBiB, prof. 
dr hab. Wojciech Froncisz powiedział: – Jestem 
dumny, że Wydział Biochemii, Biofizyki i  Bio-
technologii UJ dołączył do grona Krajowych 
Naukowych Ośrodków Wiodących. To kolejny 
dowód, że Uniwersytet Jagielloński ze swoim 
potencjałem badawczym plasuje się w  ścisłej 
czołówce polskich jednostek naukowych. Trze-

ba jednak pamiętać, że status 
KNOW i  wsparcie od MNiSW to 
także wielkie wyzwanie dla Wy-
działu, Jagiellońskiego Centrum 
Innowacji i  całego środowiska 
akademickiego. Mogę zapew-
nić, że będziemy robić wszystko, 
żeby naszym naukowcom za-
pewnić jeszcze lepsze warunki 
pracy, które mam nadzieję przy-
czynią się do przełomowych od-
kryć w dziedzinie nauk przyrod-

niczych. 
W  przygotowanie wniosku, który zaowo-

cował przyznaniem statusu KNOW zaangażo-
wani byli ze strony WBBiB: prof. dr hab. Zbi-
gniew Madeja, dr Dominik Czaplicki, dr hab. 
Artur Osyczka, dr hab. Przemysław Płonka, dr 
hab. Ewa Zuba-Surma oraz mgr Ewa Zieleń, na-
tomiast JCI reprezentowała pani Justyna Mo-
rawska-Płoskonka.

Pozyskane z  ministerstwa środki mają zo-
stać przeznaczone m.in. na rozwój badań inter-
dyscyplinarnych z zakresu biochemii, biofizyki 
oraz biologii molekularnej i komórkowej, pro-
mowanie działań prowadzących do wdroże-
nia wyników badań w przemyśle i medycynie 
oraz rekrutację i  kształcenie kadry naukowej, 
w  tym działania mające na celu zwiększenie 
zaangażowania pracowników w  prowadze-
nie projektów badawczych. Wśród propozycji 
przedstawionych we wniosku wymienić moż-
na m.in.:
•	 Organizację laboratoriów dla Nowych 

Grup Badawczych. W  ramach tej inicja-
tywy planowane jest uruchomienie 1-2 
laboratoriów o wysokiej konkurencyjności 
prowadzonych badań oraz stosowanych 
metod eksperymentalnych. „Pakiety star-
towe” mają obejmować (i) stanowiska dla 
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liderów grup, (ii) stanowiska dla 1-2 bada-
czy w ramach każdej tworzonej NGB oraz 
(iii) nową przestrzeń laboratoryjną (na te-
renie JCI).

•	 Działania promujące zaangażowa-
nie naukowców w projekty badawcze,  
w szczególności wysokiego ryzyka i apli-
kacyjne. W planach jest m.in. stworzenie 
(i) „subsydiów projakościowych” w postaci 
dodatków motywacyjnych dla pracowni-
ków o najwyższych parametrycznych osią-
gnięciach naukowych; (ii) wprowadzenie 
„ulgi dydaktycznej”, czyli obniżenie obli-
gatoryjnego pensum dydaktycznego dla 
pracowników zaangażowanych w projek-
ty badawcze; (iii) przyznawanie „Grantów 
dla młodych badaczy im. profesora Jana 
Zurzyckiego” w celu motywowania oraz 
wspierania młodych naukowców rozpo-
czynających własne badania; (iv) wdroże-

nie „Programu 35+” służącego wspierania 
kadry naukowej będącej na etapie przej-
ściowym kariery zawodowej.

•	 Inicjatywy dla młodych. W tym punkcie 
planowane jest: (i) uruchomienie Progra-
mu „Mentor” umożliwiającego studentom 
i doktorantom regularne kontakty z wy-
branym pracownikiem naukowym nie-
będącym formalnym opiekunem pracy 
magisterskiej lub doktorskiej; (ii) wsparcie 
organizacji praktyk i staży dla studentów 
i doktorantów w czołowych krajowych  
i zagranicznych instytucjach oraz przed-
siębiorstwach, (iv) pomoc w pozyskiwa-
niu partnerów naukowych i biznesowych 
do realizacji prac magisterskich i doktor-
skich we współpracy z działami B+R firm,  
(v) finansowanie wstępnych projektów ba-
dawczych realizowanych we współpracy  
z przedsiębiorstwami. 

ROZDANIE DYPLOMÓW

27 czerwca absolwenci kolejnego rocznika bio-
technologii, biofizyki oraz biochemii odebrali 
pamiątkowe dyplomy i opuścili mury Wydziału. 
W  ceremonii zakończenia studiów jak zwykle 
wzięli udział nie tylko sami absolwenci, lecz 
także ich rodziny i przyjaciele. 

O godzinie piątej popołudniu orszak ubra-
nych w  togi absolwentów, promotorów oraz 
władz Wydziału wkroczył do auli. Chwilę póź-
niej w  sali rozbrzmiały słowa hymnu Gaude 
Mater Polonia dając znak do rozpoczęcia uro-
czystości.

Na pierwszą część wydarzenia złożyły się 
wystąpienia p.o. Dziekana WBBiB, dr hab. Ry-
szarda Gurbiela oraz Prodziekan WBBiB ds. dy-
daktyki, prof. Marty Dziedzickiej-Wasylewskiej, 
w  drugiej opiekunowie naukowi wręczyli dy-
plomy swoim wychowankom. Oficjalną stronę 
uroczystości zakończyło przemówienie przed-
stawicielki absolwentów – Magdaleny Szczy-
gieł, która w imieniu kole żanek i kolegów zło-
żyła serdeczne podziękowania i  wdzięczność 
tym wszystkim, którzy przyczynili się do suk-
cesu nowo mianowanych magistrów – nauczy-
cielom akademickim, paniom z sekretariatu ds. 
studenckich oraz Rodzicom.

Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur wszyscy 
opuścili aulę. Absolwenci zgromadzili się na 
schodach wejściowych do budynku Wydziału 
i  w  świetle kilkudziesięciu fleszy rzucili w  nie-
bo zielone birety. Po tym symbolicznym geście 
wrócili do środka na pożegnalną lampkę szam-
pana.

fot. Alicja Kościńska 



lipiec 20143

ZWYCIĘSTWO BIOTECHNOLOGII W RANKINGU 
KIERUNKÓW STUDIÓW

3

Portal edukacyjny „Perspektywy" od kilku lat 

prowadzi ranking kierunków studiów. Z dumą 

możemy zakomunikować, że wśród trzydziestu 

dziewięciu ocenionych kierunków biotechno-

logicznych, właśnie ten prowadzony na na-

szym Wydziale znalazł się w tym roku na pierw-

szym miejscu.

Ranking powstał w  oparciu o  pięć kry-

teriów: ocena przez pracowników wydziału 

(z wagą 35%), preferencje pracodawców (20%), 

publikacje (15%), cytowania (15%) oraz indeks 

Hirsha (15%). Nasza punktacja w  wymienio-
nych powyżej kategoriach wyniosła odpowied-
nio: 77,8; 92,45; 100; 58,79 i  100 punktów na 
100 możliwych. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w  ka-
tegorii „preferencje pracodawców" osiągnęli-
śmy bardzo wysoką notę 92,5 punktów, czym 
znacznie odróżniamy się od naszych konku-
rentów i  kolejnych na liście – Uniwersytetu 
Warszawskiego (13,21 pkt.), Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu (64,15 pkt.) i Uniwer-
sytetu Gdańskiego (47,17 pkt.). 

Pozostałe dwa kierunki studiów prowadzo-
ne na WBBiB, to jest biofizyka oraz biochemia, 
nie były niestety oceniane indywidulanie, co 
pozwoliłoby jednoznacznie określić ich po-
zycję, lecz wraz z  innymi kierunkami zostały 
zaliczone odpowiednio do kategorii Fizyka 
i Astronomia oraz Chemia. W obu tych grupach 
przedmiotów Uniwersytet Jagielloński uplaso-
wał się na drugiej pozycji w rankingu. 

GRANTYGranty NCN
6 maja NCN ogłosiło listy rankingowe pro-
jektów zakwalifikowanych do finansowania 
w  ramach konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 
6 i  SONATA 6 – znalazły się na nich nazwiska 
ośmiorga przedstawicieli naszego Wydziału.

Zwycięzcami konkursu Opus zostali: 
•	 prof. dr hab. Jerzy Dobrucki z Pracowni Bio-

fizyki Komórki („Super-rozdzielcza optycz-
na wizualizacja wysokorzędowych struktur 
chromatyny w  jądrach komórek ludzkich, 
podczas replikacji i naprawy DNA", 909 400 
zł),

•	 dr hab. Jolanta Jura z  Zakładu Biochemii 
Ogólnej („Identyfikacja transkryptów de-
gradowanych przez regnazę-1 i ich znacze-
nie w adipogenezie", 784 670 zł),

•	 dr hab. Paweł Mak z  Zakładu Biochemii 
Analitycznej („Badania nad bakteriocyna-
mi i czynnikami wirulencji odzwierzęcego 
szczepu Staphylococcus pseudintermedius 
222", 376 460 zł),

•	 dr Dariusz Dziga z Zakładu Fizjologii i Bio-
logii Rozwoju Roślin („Nowa propozycja 
eliminacji toksyn sinicowych z wykorzysta-
niem bakterii modyfikowanych genetycz-
nie", 618 000 zł).

Laureatką konkursu Sonata została  
dr Beatrycze Nowicka z Zakładu Fizjologii i Bio-
chemii Roślin. Jej wniosek pt. „Udział antyutle-
niaczy z  grupy lipidów prenylowych w  odpo-
wiedzi zielenicy Chlamydomonas reinhardtii na 
stres wywołany metalami ciężkimi oraz w  od-
działywaniach allelopatycznych" uzyskał dofi-
nansowanie w wysokości 317 157 zł.

W  konkursie Preludium finansowanie 
otrzymała trójka młodych badaczy z  Zakładu 
Biotechnologii Medycznej:
•	 mgr Witold Nowak („Wpływ oksygenazy 

hemowej 1 na indukowane statynami pa-
rakrynne właściwości angiogenne ludz-
kich komórek krwi obwodowej CD34+", 99 
970 zł),

•	 mgr Krzysztof Szade („Ochrona hematopo-
etycznych komórek macierzystych przed 
przedwczesnym starzeniem – klasyczna 
i  nieklasyczna rola oksygenazy hemowej 
199 996 zł) oraz

•	 mgr Jacek Stępniewski („Nowe mecha-
nizmy reprogramowania komórkowego: 
wpływ aktywacji TLR3 i  RIG-1 oraz odpo-
wiedzi zapalnej na różne rodzaje wekto-
rów wirusowych", 100 000 zł).
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Diamentowe Granty
25 czerwca MNiSW ogłosiło wyniki trzeciej edy-
cji konkursu na Diamentowy Grant dla wybit-
nie uzdolnionych studentów. Środki na bada-
nia oraz stypendia przyznano w bieżącym roku 
86 osobom, z czego 21 reprezentuje Uniwersy-
tet Jagielloński, w tym również nasz Wydział. 

Laureatkami konkursu z WBBiB są: Malwina 
Karwicka z  Zakładu Biofizyki (studentka bio-
technologii SUM), która uzyskała dofinanso-
wanie w  wysokości 66 555 zł na badania nad 
mechanizmami działania nowej strategii tera-
pii fotodynamicznej nowotworu płuca; Alicja 
Karabasz z  Zakładu Biochemii Komórki (stu-
dentka biochemii SUM), która dzięki przyzna-
nemu dofinansowaniu (199 700 zł) analizować 
będzie toksyczność i  biodystrybucję polielek-
trolitowych nanokapsułek oraz Sara Przetocka 
(studentka biotechnologii SUM), która w Zakła-
dzie Mikrobiologii realizować będzie projekt pt. 
„Charakterystyka strukturalna oddziaływania 
domen TIR" (82 778 zł).

Studenckie Projekty Badawcze
W  kwietniu po raz kolejny ogłoszony został 
konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Na 
pomysł tej wspaniałej inicjatywy, dzięki której 
studenci WBBiB mogą uzyskać środki na reali-
zację własnych pomysłów wpadł w roku 2009 
ówczesny Dziekan, prof. dr hab. Wojciech Fron-
cisz.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 12 
maja. W  oparciu o  złożone przez studen-
tów wnioski oraz ustne prezentacje komisja 
(w  skład której weszli: prof. dr hab. Andrzej 
Kozik – przewodniczący, oraz dr hab. Joanna 
Bereta, dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel, dr hab. 
Przemysław Płonka i prof. dr hab. Hanna Roki-
ta) postanowiła nagrodzić 10 projektów:
•	 „Różnicowanie ludzkich indukowanych 

pluripotencjalnych komórek macierzy-
stych w  kierunku miocytów z  wykorzy-
staniem nadekspresji czynnika transkryp-
cyjnego MyoD”, autorzy: Maciej Bąk, Ewa 
Janosz, Joanna Markiewicz.

•	 „Uszkodzenie mechanizmu pobierania 
pokarmu pasożytniczych ślimaków z  wy-
korzystaniem roślin syntetyzujących chi-
tynazę”, autorzy: Dariusz Czarnecki, Kamil 
Deręgowski, Krzysztof Kiełbasa, Renata 
Pałka.

•	 „Opracowanie nowego sposobu ekspre-
sji i  oczyszczania chitynazy A  (ChiA) po-
chodzącej z  wirusa AcMNPV oraz analiza 

aktywności enzymatycznej otrzymanego 
preparatu”, autorzy: Szymon Juszkiewicz, 
Zuzanna Barłóg, Magdalena Pilch.

•	 „Mapowanie miejsca wiązania enolazy 
drożdżowej do białkowych składników 
sieci neutrofilowych przy wykorzystaniu 
di- i  trifunkcjonalnych fotoreaktywnych 
cross-linkerów”, autorzy: Anna Kluza, Kinga 
Klaga, Alicja Cieślewicz.

•	 „Kurkumina jako substancja zwiększająca 
wrażliwość komórek mięsakoraka na mi-
toksantron”, autorzy: Marcin Luty, Magda-
lena Firlej, Edyta Kwiecień.

•	 „Porównanie skrawków skóry zdrowej 
i  łuszczycowej w  kontekście występują-
cych populacji komórek ze szczególnym 
uwzględnieniem plazmocytoidalnych ko-
mórek dendrytycznych (pDC) i  obecności 
granzymu B z wykorzystaniem metod im-
munohistochemicznych i  mikroskopii flu-
orescencyjnej”, autorzy: Małgorzata Mnich, 
Michał Kołtun, Kajetan Sawa.

•	 „Rola miRNA-1275 w  komórkach ludzkiej 
neuroblastoma:, autorzy: Iwona Nowak, 
Anna Mistarz, Magdalena Kukła, Przemy-
sław Kaczówka.

•	 „Ocena wpływu ekstraktów z liści Annona 
muricata na hamowanie proliferacji wy-
branych linii nowotworowych”, autorzy: 
Katarzyna Patrzałek, Klaudia Muszyńska, 
Gracjana Leonowicz, Paulina Fila, Maria 
Biela.

•	 „Wpływ czynników transkrypcyjnych C/
EBP beta i  C/EBP sigma na różnicowanie 
komórek mięsaka prążkowanokomórko-
wego”, autorzy: Marta Seczyńska, Mateusz 
Jeż, Maria Koźlak, Justyna Godoś.

•	 „Badanie SipB-zależnej drogi aktywacji 
programowanej śmierci komórki w  zależ-
ności od formy białka SipB i typów komó-
rek docelowych”, autorzy: Edyta Żyła, Do-
minik Nahotko, Marcin Domagała.

Tegoroczne projekty zostaną sfinanso-
wane z  dotacji projakościowych dla kierunku 
biochemia oraz dla kierunku biotechnologia 
przyznanych Wydziałowi przez MNiSW, odpo-
wiednio w roku 2012 i 2013. Każdy ze zwycię-
skich zespołów otrzyma na realizację swoich 
badań około 10 000 zł. Celem obecnej edycji 
konkursu jest, obok rozwijania pasji badaw-
czych studentów, kształtowanie umiejętności 
współpracy między przedstawicielami trzech 
kierunków prowadzonych na Wydziale.
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Uniwersytet Jagielloński przystąpił do nowego, 
czteroletniego programu realizowanego w ra-
mach europejskiej struktury COST (Intergo-
vernmental Framework for European Coopera-
tion in Science and Technology), którego celem 
jest poznanie roli tzw. mieloidalnych komórek 
regulatorowych w odpowiedzi immunologicz-
nej i  procesach chorobowych. Program nosi 
nazwę Mye-EUNITER (European Network of 
Investigators Triggering Exploratory Research 
on Myeloid Regulatory Cells) i  w  maju został 
zatwierdzony do finansowania przez Komisję 
Europejską. 

Jak wskazują najnowsze dane eksperymen-
talne i kliniczne mieloidalne komórki regulato-
rowe w  znaczący sposób kontrolują działanie 
układu immunologicznego, który w  założeniu 
ma nas bronić m.in. przed zakażeniami wywo-
ływanymi przez drobnoustroje lub ograniczać 
powstawanie nowotworów, lecz czasami za-
miast tego przyczynia się do powstawania cho-
rób. W skład tych komórek wchodzi duża część 
białych krwinek, takich jak granulocyty, mono-
cyty, czy komórki dendrytyczne. Chociaż wiele 
procesów chorobowych wiąże się ze zmianami 
w obrębie mieloidalnych komórek regulatoro-

wych, ogromna różnorodność tych komórek 
i brak jednoznacznych metod ich identyfikacji, 
uniemożliwia szybki postęp w zrozumieniu ich 
pełnego znaczenia w  odpowiedzi odporno-
ściowej i przebiegu wielu chorób oraz nie po-
zwala na stworzenie skutecznych terapii.

Projekt stworzenia jednolitych standar-
dów badania mieloidalnych komórek regula-
torowych powstał z  inicjatywy immunologów 
z  Uniwersytetu Duisburg-Essen w  Niemczech, 
przy aktywnym wsparciu sześciu ośrodków 
zrzeszonych w  sieci IRUN (International Rese-
arch Universities Network): to jest Uniwersyte-
tu w Münster (Niemcy), Barcelonie (Hiszpania), 
Glasgow (Wielka Brytania), Nijmegen (Holan-
dia), Zurychu, (Szwajcaria) oraz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. W chwili obecnej 
w programie udział bierze 13 krajów.

Ze strony UJ, program koordynują prof. dr 
hab. Joanna Cichy z Zakład Immunologii WBBiB 
oraz dr hab. Jarosław Baran z  Katedry Immu-
nologii Klinicznej i Transplantologii Collegium 
Medicum. 

W  dniu 20 maja 2014 roku Rada Wydziału Bi-
NoZ UJ przyjęła rozprawę habilitacyjną pt. „Ba-
dania mechanizmów fenotypowego przejścia 
fibroblastów w  miofibroblasty w  kontekście 
patogenezy astmy oskrzelowej” autorstwa dr 
Marty Michalik pracującej w Zakładzie Biologii 
Komórki naszego Wydziału. 

Astma oskrzelowa jest jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych przewlekłych chorób za-
palnych na świecie, którą charakteryzuje postę-
pująca wraz z rozwojem choroby przebudowa 
ściany oskrzeli (tzw. remodeling). Mimo od lat 
prowadzonych badań dotyczących patogene-
zy astmy wciąż nie ma odpowiedzi na pytanie 
czy przebudowa oskrzeli jest tylko skutkiem 
przewlekłego zapalenia błony śluzowej, czy 
też jedną z  wielu przyczyn choroby. Dlate-
go też dr Marta Michalik podjęła się badań 
podstawowych nad właściwościami ludzkich  
fibroblastów oskrzelowych (HBF) i  ich udziału 
w remodelingu oskrzeli i w patogenezie astmy. 
Badania stały się możliwe dzięki nawiązaniu 
owocnej współpracy z naukowcami i lekarzami 
II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM, która 
jest jednym z przodujących w Polsce ośrodków 
zarówno w  leczeniu astmy oskrzelowej, jak 
i w badaniach dotyczących tej choroby.

Badania przeprowadzone w  ramach roz-
prawy habilitacyjnej dr Michalik wykazały po 
raz pierwszy, że w  hodowli in vitro HBF po-

chodzące od astmatyków wykazują znaczą-
co zwiększoną intensywność fenotypowego 
różnicowania w miofibroblasty w porównaniu  
z fibroblastami pochodzącymi od osób, u któ-
rych nie zdiagnozowano astmy. Fenotypowe 
przejście fibroblastów oskrzelowych w  miofi-
broblasty jest stymulowane TGF-b ale hamowa-
ne przez kontakty komórka-komórka. Wykaza-
no również, że zwiększone predyspozycje HBF 
astmatyków do różnicowania w miofibroblasty 
wynikają z  nasilonej aktywacji przez TGF-b1 
wewnątrzkomórkowej ścieżki sygnalizacyjnej 
z udziałem białek Smad. W przeciwieństwie do 
HBF izolowanych od osób niechorujących na 
astmę fibroblasty oskrzelowe pochodzące od 
astmatyków wykazują istotnie niższy potencjał 
fenotypowego różnicowania w  odpowiedzi 
na aktywację ścieżki sygnalizacyjnej Wnt, któ-
ra zaburza kanoniczną ścieżkę sygnalizacyjną 
TGF-b/Smad, co prowadzi do zahamowania 
translokacji ufosforylowanych kompleksów 
białek Smad do jądra i obniżenia ekspresji ge-
nów białek profibrotycznych. Po raz pierwszy 
przedstawione zostały także dowody na udział 
wewnątrzkomórkowego cholesterolu w proce-
sach przejścia fibroblastów w miofibroblasty. 

cd. s. 64

Dr hab. Marta Michalik
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Uzyskane przez zespół kierowany przez 
dr Martę Michalik wyniki są nowością badaw-
czą i  wskazują jednoznacznie, że właściwości 
samych fibroblastów oskrzelowych mogą być 
kluczowe in vivo dla powstawania typowych 
dla astmy zmian strukturalnych w  oskrzelach 
(pod wpływem uwalnianych w stanach zapal-
nych cytokin lub innych czynników środowi-
skowych). Rezultaty przedstawionych powyżej 
badań nie tylko przyczyniły się do lepszego 

zrozumienia molekularnych mechanizmów le-
żących u  podłoża fenotypowych zmian fibro-
blastów oskrzelowych, ale wskazują również 
na możliwości poszukiwania nowych strategii 
w  terapii i  profilaktyce astmy, których celem 
będzie efektywne hamowanie procesów feno-
typowego przejścia fibroblastów w  miofibro-
blasty, prowadzące do zmniejszenia lub odwra-
calności zmian strukturalnych w oskrzelach.

Wizyta bioetyków
3 kwietnia 2014 r. nasz Wydział odwiedzili go-
ście z  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w  Krakowie, łącznie 11 osób – doktorantów, 
magistrantów oraz studentów studiów licen-
cjackich z Wydziału Filozoficznego oraz z Wy-
działu Teologicznego UPJPII, uczęszczających 
na seminarium z etyki oraz bioetyki prowadzo-
ne przez ks. prof. nadzw. dra hab. Tadeusza Bie-
sagi SDB, oraz seminarium z bioetyki szczegó-
łowej prowadzone przez ks. dra hab. Grzegorza 
Hołuba SDB. 

Zainteresowania odwiedzających obejmu-
ją zagadnienia dotyczące szeroko rozumiane-
go etosu medycyny oraz wiele kwestii szcze-
gółowych, w tym także najnowszych osiągnięć 
w dziedzinie biotechnologii. 

Goście byli pod dużym wrażeniem osią-
gnięć naukowych pracowników WBBiB. Wyra-
zili również nadzieję na owocną współpracę 
w przyszłości – szczególnie w formie wspólnej 
konferencji naukowej. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 
przyczynili się do niezwykle miłego i otwarte-
go przyjęcia gości oraz sprawnego zaprezen-
towania naszego Wydziału, w  szczególności 

osobom z  Zakładu Biologii Komórki – dr hab. 
Justynie Drukale i  dr hab. Ewie Zubie-Surmie, 
z Zakładu Biotechnologii Medycznej – prof. dr 
hab. Alicji Józkowicz i  jej zespołowi oraz z Za-
kładu Fizjologii i Biochemii Roślin – mgr. Paw-
łowi Jedynakowi.

Relacja z  Festiwa-
lu Nauki
24 maja na rynku 
głównym pracow-
nicy, doktoranci 
i  studenci mieli 
szansę zaprezento-

wać nasz Wydział szerszej publiczności w  ra-
mach Festiwalu Nauki, który tym razem odbył 
się w Krakowie pod hasłem „Z nauką przez wie-
ki”.

Na pięciu stoiskach tematycznych zwie-
dzający mogli od-
być podróż w cza-
sie i  prześledzić 
rozwój technik 
badawczych, jaki 
dokonał się w cią-
gu ostatnich dwu-
stu lat: 
•	 „Uzbrajanie oka” – historia mikroskopii. 

Wrota do mikroświata otworzyła przed 
zwiedzającymi zwykła lupa, zmieniając się 
potem w  coraz bardziej skomplikowane 
mikroskopy .

•	 „Jak okiełznać bakterie” – historia mikro-
biologii. A zaczęło się niewinnie – od pla-
sterków ziemniaka, na których hodował 
bakterie sam Robert Koch…

•	 „Genetyka dawniej i dziś”. Pokazy obejmu-
jące m.in. izolację DNA z banana oraz ori-
giami-DNA, okraszone były historiami o tej 
wyjątkowej cząsteczce.

Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II
fot. Justyna Kastelik

Ewa Niedziałkowska – „The influence of po-
sttranslationnal modifications on interaction 

between histone H3 and Survivin”. Promotor:  
dr hab. Jarosław Czyż. 27 czerwca 2014 r.

DOKTORATY



•	 „Skok w przyszłość”. Cuda kwasu alginowe-
go – przyszłość opatrunków – te spektaku-
larne warsztaty, cieszyły się wyjątkowym 
zainteresowaniem zwiedzających. 

•	 Naczynia laboratoryjne – QUIZ z upomin-
kami. Miejsce, które wzbudziło największy 
entuzjazm wśród dzieci. 
Stoiska przyciągnęły tłumy odwiedzają-

cych, którzy chętnie uczestniczyli w pokazach, 
a  wiedzę zdobytą w  ich trakcie mieli okazję 
sprawdzić w quizie z nagrodami. 

Bardzo dziękujemy za miłą i owocną współ-
pracę przy organizacji oraz w czasie trwania sa-
mego wydarzenia wszystkim zaangażowanym 
osobom. Szczególnie wdzięczni jesteśmy za 
trud włożony w przygotowanie nowych poka-
zów, ciekawe pomysły, sprawne działanie oraz 
entuzjazm i uśmiech.

Monika Rak i Paweł Jedynak

Reminiscencje po pikniku
6 czerwca odbył się kolejny wydziałowy „Piknik 
pod Dębem”, tym razem pod hasłem Flower Po-
wer. Dzięki uprzejmości pana Aleksandra Jurka 
właściciela firmy Jurek Catering, nasz piknik 
ponownie odbył się na tarasie przy wydziało-
wej kawiarence.

W  przygotowanych przez organizatorów 
konkursach zwyciężyli:
•	 Pracownia Biofizyki Komórki – nalewanie 

60 ml wody „na oko”,
•	 Zakład Immunologii – odgadywanie od-

głosów laboratoryjnych „Co w  labie pisz-
czy”,

•	 Zakład Biologii Komórki – rzut falkonem 
do celu, 

•	 Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin – „Kreci-
kowe pipetowanie na czas”.

W  konkursach kulinarnych nagrody przy-
znawała specjalna komisja w  skład której we-
szły Panie z  Sekretariatu. Pierwsze miejsce 
przypadło Pracowni Biofizyki Komórki za sa-
łatkę i deser, natomiast najlepsze danie z grilla 
przygotował Zakład Biochemii Analitycznej. Po 
podsumowaniu wszystkich punktów krasnala 
Eppendwarfa i  resztę nagród oraz zaszczytną 
propozycję nie do odrzucenia organizacji pik-
niku w  przyszłym roku otrzymała Pracownia 
Biofizyki Komórki.

Nawiązując do klimatu lat 60., wydziałowy 
chór przedstawił nową receptę na pokój na 
świecie: 

Zamiast bać się czarnej dziury,
lękać się imperium zła,

ludzie, ludzie zakładajmy chóry,
wszędzie gdzie się da.

Chór na dworcu,
chór na plaży,
chór upadłych dziennikarzy,
chór noszących okulary, 
chór imienia Che Guevary, 
chór wyniosłych decydentów,
chór wypożyczalni sprzętów,
chór powracających z gór,
i zwalczających dur. 
(…)

Chór w komendzie,
chór w szpitalu,
chór hurtowni i detalu,
chór klientów punktu ksero,
mały męski chór hetero,
chór budowy autostrady,
chór turystów spod Hurghady,
i podpierających mur, 
chór marnotrawnych cór.
(…)”

A. Andrus, piosenka „Dam ci ptaszka”

Poczesne miejsce wśród wielu atrakcji sta-
nowiły przebrania uczestników pikniku. Wyróż-
nienia otrzymało dwóch świetnie wyglądają-
cych dżentelmenów w strojach z epoki tj. prof. 
Andrzej Kozik i pan Piotr Urbański.

Podczas kiermaszu kwiatów zebraliśmy 
285 zł, które zostały przekazane na konto fun-
dacji Alma Spei.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy! A dla tych, którzy chcieliby poczuć się 
jak na tegorocznym pikniku, zamieszczamy 
przepis na ciasteczka lawendowe przygoto-
wane przez Panią Dominikę Gizę (przepis po-
chodzi z blogu „Moje wypieki”). Pyszne, pyszne, 
pyszne!

Składniki: 
•	 210 g masła (w pokojowej temp.)
•	 3/4 szklanki cukru pudru
•	 1 żółtko
•	 szczypta soli
•	 1 łyżka suszonych kwiatków lawendy (lub 

2 łyżki świeżych)
•	 otarta skórka z  cytryny lub 1 łyżka soku 

z cytryny
•	 1,5 szklanki mąki
•	 3 łyżki mąki ziemniaczanej

Wszystkie składniki zagnieść, podzielić na 
2 części. Z  każdej uformować wałek grubości 
3 – 3,5 cm, owinąć folią, włożyć do lodówki na 

cd. s. 84
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„NOBEL”

Walnym Zebraniem w dniu 5 czerwca Koło Naukowe Studentów Biotech-
nologii „Mygen” podsumowało swoją tegoroczną działalność i  wybrało 
nowy Zarząd na rok 2014/15 w składzie: prezes – Róża Pietrzycka, wicepre-
zesi: Agnieszka Seretny, Magdalena Firlej oraz Agata Kalita. 

Głównym osiągnięciem Koła w minionym semestrze było wydanie V numeru zeszytu naukowego „Acta Mygenica”. 
Jego egzemplarze były rozdawane przez mygenowców m.in. na konferencji „Symbioza” w Warszawie, gdzie cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem uczestników. Wydanie szóstego numeru „Acty” jest planowane na sierpień 2014 roku. 

Kolejnym dużym wydarzeniem w życiu Koła był wyjazd naukowo-integracyjny w dniach 9-11 maja do Stryszawy, 
gdzie studenci WBBiB mieli okazję wysłuchać ciekawych prezentacji zaproszonych prelegentów.

„MYGEN”

W  dniach 23-25 maja odbyła się trzecia edy-
cja Międzynarodowej Konferencji Studentów 
Biofizyki. Wzięło w  niej 
udział około 70 osób za-
interesowanych tematy-
ką z pogranicza biologii, 
biotechnologii, fizyki 
i nauk pokrewnych. 

Uczestnicy mieli 
okazję obejrzeć 48 pla-
katów oraz wysłuchać 
14 prezentacji młodych 
naukowców. Wystąpie-
nia odbywały się tradycyjnie w ramach 4 sesji: 
mikroskopia, spektroskopia, modelowanie mo-
lekularne i  bioinformatyka oraz biofizyka me-

dyczna. Każdą z nich otwierał wykład jednego 
z zaproszonych gości specjalnych. 

W  tym roku wykła-
dy zgodzili się wygłosić: 
prof. Christoph Cremer 
(Ruprecht-Karl-University 
Heidelberg Instisute of Mo-
lecular Biology, Niemcy), 
prof. Sigurd Lenzen (Han-
nover Medical School, 
Niemcy), dr hab. Tomasz 
Borowski (Instytut Katalizy 
i  Fizykochemii Powierzch-

ni, Polska Akademia Nauk) oraz dr hab. Tomasz 
Łojewski (Laboratorium Degradacji Papieru, 
Wydział Chemii UJ).

2 godz. (można trzymać w lodówce do 3 dni).
Schłodzone ciasto wyjąć i  pokroić na pla-

sterki o grubości 5–7 mm plasterki (nie należy 
się martwić jeśli będą trochę niekształtne – 
podczas pieczenia kształt się wyrówna). Ukła-
dać na blasze dość luźno – podczas pieczenia 
ciastka nieco rosną. Piec 12– 4 minut w tempe-
raturze 170ºC Studzić na kratce. 
Smacznego!

Dzieci Kwiaty GMO, 
czyli Zakład Biotechnologii Roślin

Noc niezwykłych wrażeń
Jest taka szczególna noc, która podsyca głód 
wiedzy, daje rzadką szansę na spotkanie z na-
ukowcami i  poznanie ich pasjonującej pracy. 
Kolejna Małopolska Noc Naukowców, bo o niej 
mowa, odbędzie się 26 września i  jak zwykle 
WBBiB weźmie udział przy jej organizacji. 

Wielkie święto nauki będzie tym razem 
podróżą w  poszukiwaniu nieśmiertelności. 
Rozpocznie się od cyklu wykładów poświęco-
nych najnowszym zdobyczom nauk biologicz-
nych w  medycynie. Opowiemy także o  ostat-
nich sukcesach polskich naukowców. Jednak 

największą atrakcją będą zapewne warsztaty, 
podczas których uczestnicy na własne zobaczą 
np. jak przeprowadza się analizy laboratoryjne 
oraz zakłada sterylne hodowle. Nie zapomnimy 
także o  najmłodszych uczestnikach, dla któ-
rych stanie otworem świat laboratoryjnych bu-
teleczek i  eksperymentów, które każdy z  nich 
będzie mógł powtórzyć w domu. Być może te 
proste doświadczenia zasieją w młodych umy-
słach ziarno ciekawości, które po latach wyda 
plon w postaci rzeszy naszych nowych studen-
tów? 

Program wieczoru dopełnią pokazy tech-
nik laboratoryjnych, obserwacje preparatów 
mikroskopowych oraz inne atrakcje. W tę ma-
giczną noc nawet rośliny będą tańczyć!. Jedyny 
w swoim rodzaju melanż, który warto zobaczyć 
i przypomnieć sobie, że badamy świat dlatego, 
że ktoś kiedyś rozbudził w nas podobną cieka-
wość jego tajemnicami. A, choć naukę należy 
uprawiać na poważnie, to wcale nie trzeba 
tego robić ze śmiertelną powagą…
Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły: http://www.nocnaukowcow.malo-
polska.pl/

4 RÓŻNE cd. ze s. 8

Uczestnicy III Międzynarodowej 
Konferencji Studentów Biofizyki



Wraz z  nadejściem 

wiosny biochemicy 

prężnie zabrali się do 

pracy – w  Zakładzie 

Biochemii Fizycznej 

syntetyzowali nano-

cząstki magnetyczne, 

piętro wyżej, w Zakładzie Biochemii Analitycz-

nej, immobilizowali streptawidynę, a  nawet 

wywędrowali na Akademię Górniczo Hutniczą 

w  celu wykonania pomiarów IR. W  ekspery-

mentach wspierali nas dydaktycy – dr Agniesz-

ka Polit, dr Ibeth Guevara-Lora oraz dr inż. 

Cezary Czosnek. Korzystając z okazji, chcieliby-

śmy złożyć im za to serdeczne podziękowania. 

Ogromny sukces odniosła członkini Koła 

Alicja Karabasz, zostając laureat-

ką trzeciej edycji programu Dia-

mentowy Grant. Biochemików 

nie zabrakło również na Festi-

walu Nauki i  obiecujemy, że nie 

zabraknie na Małopolskiej Nocy 

Naukowców.

Anna Kluza

„N-ZYME”

31 marca – 16 maja 2014 r.
mgr Honza Semer (Faculty of Science, Univer-
sity of Ostrava, Czechy). Gość Zakładu Fizjologii 
i Biochemii Roślin.

1 kwietnia – 22 maja 2014 r.
prof. Sigurd Len-
zen (Institute of Cli-
nical Biochemistry, 
Hannover Medical 
School, Niemcy). Cykl 
wykładów dla stu-
dentów i  doktoran-
tów:

•	 Część 1 – „Regulatory principles of meta-
bolic function in health and disease and 
resulting therapeutic perspectives with 
special reference to diabetes”, 40 godzin

•	 Część 2 – „Scientific writing and presenting 
techniques”, 20 godzin

28 kwietnia – 9 maja 2014 r.
prof. Thomas Cremer (Ludwig Maximilians 
University of Munich, Niemcy). Cykl wykładów 
i seminariów na temat struktury i funkcji chro-
matyny i  jądra komórkowego. Gość Pracowni 
Biofizyki Komórki.

12 maja 2014 r.
prof. David Dombrowicz (Institut Pasteur de 
Lille, Francja). Wykład pt. „Differential regula-
tion of anaphylaxis by PPAR isoforms”. Gość Za-
kładu Biochemii Ogólnej.

16 maja 2014 r. 
prof. Klaudia Brix (Jacobs University, Brema, 
Niemcy). Wykład pt. „Hormones and proteases 
in thyroid regulation”. Gość Zakładu Mikrobio-
logii.

23 maja 2014 r. 
prof. Young-Nam Cha (Department of Phar-
macology, Inha University School of Medicine, 
Korea). Wykład pt. „Taurine chloramine stimu-
lates efferocytosis by the carbon monoxide 
overproduced through induction of heme oxy-
genase-1”. Gość Zakładu Biotechnologii Me-
dycznej oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Biochemicznego.

1–25 czerwca 2014 r.
prof. Majeti Narasimha Vara Prasad (Depart-
ment of Plant Sciences, University of Hydera-
bad, Indie). Gość Zakładu Fizjologii i Biochemii 
Roślin.

4 czerwca 2014 r.
prof. Karin Forsberg Nilsson (Department of 
Immunology, Genetics and Pathology, Uppsa-
la University, Szwecja). Wykład pt. „Modeling 
glioma and targeting the glioma niche”. Gość 
Zakładu Biotechnologii Medycznej.

Cykl wykładów Krakowskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Biochemicznego „Her-
batka przy Gronostajowej”:

30 kwietnia 2014 r.
prof. Sigurd Lenzen (Institute of Clinical Bio-
chemistry, Hannover Medical School, Niemcy). 
Wykład pt. „Pancreatic beta cell signaling in he-
alth and in type 1 diabetes”.

28 maja 2014 r. 
dr hab. Piotr Pierzchalski (Collegium Medi-
cum UJ w Krakowie). Wykład pt.: „Diagnostyka 
molekularna w  wykrywaniu i  leczeniu nowo-
tworów”.

Prof. Sigurd Lenzen

GOŚCILI U NAS

Prof. Majeti Prasad 
z żoną Savithri

Prace nad immobilizacją streptawidyny

lipiec 2014 39



10

A TO CI HISTORIA!
„O butach…”
U każdego szanującego się menedżera na półce można znaleźć książkę Carla Phillipa Gottlieba von Clause-
witza – „O wojnie”1. Równie dobrze mogła by ona nosić tytuł „O polityce”, gdyż autor uważał, że to polityka 
wytworzyła wojnę i nie da się od niej oddzielić. Moda? Szpan? Menedżerzy, dyrektorzy, prezesi (rektorzy, 
dziekani…) czytają dzieło pruskiego generała (i po części jego żony, Marii, gdyby nie ona, nie doszłoby do 
ukazania się go drukiem), ponieważ w zasadzie jest to kompendium wiedzy i umiejętności na temat zarzą-
dzania w warunkach zagrożenia, konkurencji, presji rynkowej, sytuacji, którą często porównuje się do wojny. 
Książka o dowodzeniu państwem, armią, pododdziałem… Ale trzeba pamiętać, że wojna w myśli von Clau-
sewitza stanowi pewne uogólnienie, by nie rzec – metaforę takiej sytuacji. To traktat o wojnie w ogóle, nie 
o konkretnej wojnie. Nawet w odniesieniu do danej wojny tu i teraz, nie można go stosować dosłownie: to, że 
dowodzenie można przyrównać do zarządzania, nie oznacza, że sekretarz menedżera powinien mu czyścić 
buty, jak porządny adiutant swemu dowódcy.

Podążając tropem rękodzieła obuwniczego zastanówmy się nad składowymi – podmiotami i przedmio-
tami związanymi z warsztatem szewskim, z majstrem, czeladnikami,  „chłopcami od szewca”. Jest to przedsię-
biorstwo (enterprize), które wytwarza produkt – buty, z surowca (głównie skóra, ale i sprzączki, sznurowadła, 
pasta…). Jest to infrastruktura, kapitał (pensje trzeba wypłacać niezależnie od aktualnej koniunktury), jest 
też klient, który te buty kupuje, a potem użytkuje i oddaje do naprawy. Jest wreszcie jakiś urząd skarbowy, 
inspekcja pracy, są inne zakłady szewskie, z którymi nasz zakład konkuruje. Jest w końcu coś takiego, jak 
rynek obuwniczy – sklepy, producenci obuwia, klienci sklepów i znajomi klientów. 

Autorem ważnego przełomu w myśleniu o takim układzie z punktu widzenia zarządzania jest współcze-
sny, amerykański ekonomista i etyk biznesu – R. Edward Freeman. Punktem zwrotnym w jego teorii jest trak-
towanie wszystkich wymienionych PODMIOTÓW (i nie wymienionych, ale mających jakiś udział w funkcjo-
nowaniu naszego warsztatu), jako żyjących, czujących, podejmujących decyzje ludzi2. Głównym zadaniem 
szewca byłoby wg Freemana prowadzenie pewnej polityki w ZARZĄDZANIU owymi podmiotami. Integralną 
składową tego zarządzania jest analiza, polegająca na: 1) IDENTYFIKACJI, 2) USZEREGOWANIU (prioritize) pod 
względem ważności (siły wpływu na przedsiębiorstwo oraz znaku i siły zainteresowania interesami przedsię-
biorstwa), 3) czymś, co Ed Freeman określa jako understand – a co można sparafrazować jako „identyfikację 
POTRZEB” owych podmiotów (a co za tym idzie – możliwości ich zaspokojenia przez przedsiębiorstwo). 

Rzecz jasna, że owe podmioty i ich potrzeby tworzą 
pewną hierarchię z punktu widzenia przedsiębiorcy (np. 
rys. 1), ale zasadniczym celem działania naszego szew-
ca jest adekwatne zaspokojenie odpowiednich potrzeb 
naszych podmiotów. Tym się różni wizja Freemana od 
klasycznej wizji zarządzania przedsiębiorstwem, w której 
celem działania jest dobro przedsiębiorstwa jako pew-
nego obiektu własności, i  osłabienie przedsiębiorstw 
konkurujących. Podmioty, o  których mówi Freeman, to 
INTERESARIUSZE (stakeholders – nie mylić z shareholders 
lub stockholders – to udziałowcy/akcjonariusze, czyli de 

facto współwłaściciele), a teoria, o której mowa, to TEORIA INTERESARIUSZY Freemana3. 
Czy teoria interesariuszy stosuje się do za-

rządzania uczelnią publiczną (wydziałem, za-
kładem)? Analizując interesariuszy w  tym przy-
padku (rys. 2) trzeba wziąć pod uwagę, że jest 
to organizacja typu non profit, utrzymywana 
z  budżetu całego kraju (właściwie – całej unii 
krajów…), a  nie z  zysków ze sprzedaży swoich 
wyrobów czy usług. Sam Ed Freeman stwierdza, 
że jego teoria jak najbardziej odnosi się do orga-
nizacji non profit4. Szerszy jest jednak krąg inte-
resariuszy i  inny charakter „produktu”. Ivana Marić z Chorwacji próbując dokonać ich analizy5 wyodrębnia 
na przykład dwie generacje interesariuszy: I i II rzędu, których dzieli na 10 kategorii. Postuluje ona, w myśl 
samego Freemana, stosowanie modelu zarządzania przedsiębiorstwem do zarządzania uczelnią publiczną, 
ale pamiętając o specyfice organizacji non profit. 

Podążając tokiem tej analizy, jeżeli przyjmiemy, że odpowiednikiem majstra (i majstrowej..?) jest u nas 
kadra naukowo-dydaktyczna, z łatwością odnajdziemy odpowiedniki szewskiego personelu – czeladników 
i uczniów, jakimi będą doktoranci i studenci. Pozostawiając wyobraźni Czytelnika analogie pomiędzy różny-
mi interesariuszami zakładu szewskiego i uczelni postawmy pytanie – czym są owe „buty”, które wytwarza-

Rys. 1. Analiza interesariu-
szy – diagram „power/in-
terest” porządkujący inte-
resariuszy w zależności od 
„siły sprawczej” – możliwo-
ści wpływania na przed-
siębiorstwo, oraz stopnia, 
w jakim interes danego 
interesariusza pokrywa się 
z interesem przedsiębior-
stwa. Zawiera główne ka-
tegorie interesariuszy oraz 
zaleca konkretne działanie 
wobec nich. Zachowano 
oryginalną terminologię 
angielską.

Rys. 2. Przykładowy, upro-
-szczony diagram inte-
resariuszy (por. rys. 1)  
w odniesieniu do WBBiB 
UJ.



my, i kto je kupi? Otóż nie są to absolwenci, ani nie są to ich kwalifikacje, jak chcieliby niektórzy nasi interesa-
riusze. Wit Stwosz miał wielu czeladników i wielu wykwalifikowanych naśladowców, ale produkował rzeźby! 

Naszym produktem, jako UNIWERSYTETU jest ex definitione szeroko rozumiana wiedza (nie tylko kon-
kretne jej aplikacje!), a naszymi klientami… społeczeństwo5. Ludzkość, i to nie tylko ta tu i teraz, ale również 
przyszłe pokolenia! 

Dlatego zupełnie nie akceptuję zachwytu nad „bolońską nowomową”, jaki daje się dostrzec w wypo-
wiedziach niektórych osób zaangażowanych we wprowadzanie tzw. „Krajowych Ram Kształcenia”. Słyszymy 
przede wszystkim słowo „interesariusz” odmieniane przez wszystkie przypadki, liczby, a niedługo pewnie 
i przez osoby, bo już przecież jego odmiana przez osoby używające dla dodania sobie powagi precyzyjnej 
naukowej terminologii bez zrozumienia, prowadzi do absurdu. Na przykład pojęcie „interesariusz zewnętrz-
ny”. Sam Ed Freeman nie używa go, nie ma ono precyzyjnego znaczenia w odniesieniu do Uniwersytetu, 
organizacji non profit, w której jednym z interesariuszy („klientem”) jest całe społeczeństwo, a najlepsi jego 
przedstawiciele stają się częścią kadry. Czy słyszał ktoś, żeby najlepsi klienci sklepów obuwniczych „w nagro-
dę” zostawali szewcami? 

Przemysław M. Płonka

(Jest to felieton autorski i wszystkie poglądy w nim przedstawione i zobrazowane są osobistymi poglądami 
autora.)
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