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MEDAL PLUS RATIO QUAM VIS DLA PROF. FRONCISZA

W czasie uroczystej inauguracji 651. roku aka-
demickiego profesor Wojciech Froncisz został 
uhonorowany medalem Plus Ratio Quam Vis. 
To pamiątkowe odznaczenie przyznawane 
jest osobom szczególnie zasłużonym dla Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. 

Medal jest wyrazem uznania dla osią-
gnięć naukowych profesora Froncisza w dzie-
dzinie spektrometrii rezonansu magnetycz-
nego jak również stanowi podziękowanie za 
wkład w  rozwój uczelni w  czasie pełnienia 
funkcji Prorektora UJ ds. Rozwoju i Dziekana 
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 
oraz udział w pracach nad uchwaleniem przez 
Sejm RP Programu Wieloletniego Budowy III 
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.

Prof. dr hab. Wojciech Froncisz studiował 
biofizykę na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. 
Łomonosowa w  Moskwie. Studia ukończył 
w roku 1968. Całą późniejszą karierę naukową 
prof. Froncisz związał z Uniwersytetem Jagiel-
lońskim (a  dokładniej z  Instytutem Biologii 
Molekularnej) – w 1976 roku uzyskał stopień 
doktora, w roku 1981 stopień doktora habili-
towanego, a w roku 1989 tytuł profesora.

Głównym obszarem zainteresowań pro-

fesora Wojciecha Froncisza są szeroko rozu-
miane metody spektroskopii elektronowego 
rezonansu paramagnetycznego: zarówno 
zagadnienia teoretyczne jak i problemy apa-
raturowe, a  także zastosowanie tych metod 
w  badaniach obiektów biologicznych i  pro-
cesów biofizycznych. Wśród tych zagadnień 
można wymienić między innymi: procesy 
magnetycznej relaksacji elektronowej, wielo-
kwantowe przejścia EPR i metody wielokwan-
towej spektroskopii EPR, metody impulsowe 
spektroskopii EPR, techniki mikrofalowe, 
wnęki rezonansowe do spektrometrów EPR, 
a  zwłaszcza nowatorska wnęka typu loop-
-gap, tlenometria, badania struktury i  dyna-
miki białek i  peptydów, obrazowanie ciała 
ludzkiego metodą NMR, biofizyczne efekty 
stałego i zmiennego pola elektrycznego, czy 
modelowanie procesów metabolicznych.

Profesor Wojciech Froncisz od szeregu lat 
współpracuje z wiodącymi ośrodkami nauko-
wymi w USA, takimi jak National Biomedical 
Center w Medical College of Wisconsin, Jules 
Stein Eye Institute z UCLA School of Medicine 
czy Darmouth College Medical School. 

Dorobek naukowy prof. Froncisza obej-
muje blisko 140 publikacji, w  tym 121 ory-
ginalnych artykułów w  czasopismach, 10 
oryginalnych artykułów w  książkowych wy-
dawnictwach pozjazdowych i  5 rozdziałów 
przeglądowych w  książkach zagranicznych. 
Profesor jest również autorem lub współauto-
rem 15 patentów (w tym 11 patentów w USA). 
Liczba cytowań jego prac (bez autocytowań) 
wynosi 2879, a  indeks Hirscha – 32. Profesor 
Froncisz był kierownikiem szeregu grantów fi-
nansowanych przez KBN i FNP oraz instytucje 
zagraniczne, takie jak: NIH, Fogarty Interna-

cd. s. 24
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4 MEDAL PLUS RATIO QUAM VIS DLA PROF. FRONCISZA cd. ze s. 1

WYBORY DZIEKANA WBBIB
W związku z przejściem prof. Wojciecha Fron-

cisza na emeryturę, w  lipcu br. odbyły się 

wybory nowego dziekana WBBiB. Został nim 

prof. Zbigniew Madeja, dotychczasowy pro-

dziekan ds. nauki i  współpracy międzynaro-

dowej. 

Profesor Zbigniew Madeja ukończył stu-

dia z  zakresu biologii molekularnej na Wy-

dziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ i tam też uzy-

skał stopień doktora nauk przyrodniczych. 

W roku 1991 został zatrudniony w Zakładzie 

Biologii Komórki Instytutu Biologii Molekular-

nej. Z  zakładem tym pozostaje związany do 

chwili obecnej (od roku 2006 jest jego kierow-

nikiem). Tytuł profesora nauk biologicznych 

otrzymał 7 października 2010 roku.

Badania prowadzone przez prof. Ma-

deję dotyczą m.in. mechanizmów migracji 

komórek prawidłowych i  nowotworowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 

homo- i  heterotypowych oddziaływań ko-

mórka-komórka na aktywność ruchową ko-

mórek nowotworowych, reakcji komórek na 

topografię podłoża (naprowadzanie przez 

kontakt), mechanizmów elektrotaksji (reakcji 

komórek na pole elektryczne) i chemotaksji. 

Prof. Madeja jest członkiem Prezydium 

Komitetu Cytobiologii PAN oraz kilkukrotnym 

laureatem Nagrody JM Rektora UJ za wybitne 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej. 

tional Center i  USA Department of Defense. 

Pod jego kierunkiem przygotowano 10 prac 

magisterskich i  10 prac doktorskich. W  1994 

roku otrzymał srebrny medal Międzynarodo-

wego Towarzystwa EPR za wkład w  rozwój 

spektroskopii EPR. 

Oprócz działalności naukowej i  dydak-

tycznej pan prof. Froncisz zaangażowany był 

w działalność organizacyjną. Od roku 1987 był 

kierownikiem Pracowni Radiospektroskopo-

wych Metod Badań Struktury i Dynamiki Bio-

cząsteczek, przekształconej w 2011 w Zakład 

Biofizyki Molekularnej. W  latach 1987-1993 

pełnił funkcję dyrektora Instytutu Biologii Mo-

lekularnej. Przez dwie kadencje (2008-2012 

i 2012-2014) był dziekanem WBBiB. 

W  latach 1996-1999 prof. Froncisz był 

Pełnomocnikiem Rektora ds. III Kampusu i to 

dzięki jego wysiłkom rozpoczęto budowę 

Kompleksu Nauk Biologicznych. Jako Pełno-

mocnik Rektora, a  następnie Prorektor ds. 

rozwoju nie ustawał w zabiegach o wsparcie 

władz państwa dla idei budowy III Kampusu. 

Ukoronowaniem tych działań była uchwała 

Sejmu RP z dnia 23 maja 2001 roku w sprawie 

Programu Wieloletniego „Budowa Kampusu 

600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego”. 

W okresie pełnienia przez prof. Froncisza 

funkcji dziekana, Wydział Biochemii, Biofizyki 

i  Biotechnologii odniósł szereg spektakular-

nych sukcesów, takich jak uzyskanie najwyż-

szej kategorii A+ w  ocenie parametrycznej 

jednostek naukowych, I  miejsce w  rankingu 

miesięcznika „Perspektywy” dla najlepszego 

kierunku studiów z  biotechnologii i  status 

Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 

(KNOW).
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GRANTY

Oficjalna inauguracja nowego roku akademic-
kiego na Wydziale Biochemii, Biofizyki i  Bio-
technologii odbyła się 2 października – uświet-
nili ją swą obecnością specjalnie zaproszeni 
goście, między innymi Prezes Jagiellońskiego 
Centrum Innowacji, Paweł Błachno oraz Dyrek-
tor JCET, prof. dr hab. Stefan Chłopicki. 

Uroczystość rozpoczął Dziekan WBBiB, prof. 
Zbigniewa Madeja, który w swoim przemówie-
niu opisał historię powstania i rozwój Wydziału 
oraz prowadzonych na nim kierunków studiów 
a następnie życzył studentom owocnych lat na 
Uniwersytecie. 

Ślubowanie złożone przez nowych studen-
tów, którzy weszli w  poczet społeczności uni-
wersyteckiej przyjęła prodziekan ds. dydaktyki, 
prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska. Po ślubo-
waniu Dziekan przedstawił zgromadzonym ko-

legium dziekańskie i pracowników dziekanatu. 
Następnie przedstawiciele Samorządu Stu-
denckiego oraz kół naukowych „Mygen” i „No-
bel” zaprezentowali krótko działalność swych 
organizacji i  zaprosili nowych studentów do 
włączenia się w ten nurt aktywności. 

Na zakończenie, w brawurowym wykładzie 
pt. „Zaprogramowana śmierć komórki”, będą-
cym podróżą w  przeszłość, ale i  w  przyszłość 
nauki, dr Krzysztof Guzik naświetlił hipotetycz-
ną tematykę podobnego wystąpienia, które, 
jeśli odbędzie się za dwadzieścia lat, zawierać 
już może wyniki pracy naukowej immatrykulo-
wanych właśnie studentów. 

Cała uroczystość została spięta muzycz-
ną klamrą przez wydziałowy chór, który pięk-
nie odśpiewał hymny „Gaude Mater Polonia” 
i „Gaudeamus Igitur”.

Diamentowe Granty dla wybitnie 
uzdolnionych studentek
Laureatkami tegorocznej edycji konkursu na 
Diamentowy Grant organizowanego przez 
MNiSW zostały aż trzy studentki z WBBiB. 

Malwina Karwicka (kierunek Biotechno-
logia, studia II stopnia) przez najbliższe dwa-
naście miesięcy będzie w  Zakładzie Biofizyki 
realizować projekt zatytułowany „Mechanizm 
działania nowej strategii terapii fotodynamicz-
nej nowotworu płuca”. Celem planowanych 
doświadczeń jest opracowanie optymalnego 

protokołu terapii fotodynamicznej na modelu 
nowotworu płuca. Terapia ta uważana jest za 
obiecującą alternatywę dla chemio- i  radiote-
rapii. 

Przebieg terapii fotodynamicznej obej-
muje synchroniczne działanie nietoksycznych 
indywidualnie komponentów, jakimi są świa-
tło o  odpowiedniej długości fali i  dawce oraz 
związek uwrażliwiający tkankę na to światło. 
Miejscowe działanie powyższych składowych 
inicjuje bardzo silną odpowiedź na poziomie 
komórkowym, a  także angażuje układ immu-
nologiczny do długoterminowej odpowiedzi 
przeciwnowotworowej. W  swojej pracy Mal-
wina Karwicka skupi się przede wszystkim na 
zmianach morfologii i  funkcjonalności naczyń 
krwionośnych w obrębie naświetlanego guza. 
Zmiany te badane będą kilkoma metodami 
w różnych interwałach czasowych po naświe-
tlaniu. 

cd. s. 44
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4 GRANTY cd. ze s. 3 Alicja Karabasz (kierunek Biochemia, 
studia II stopnia) otrzymała dofinansowanie 
na projekt pt. „Analiza toksyczności oraz bio-
dystrybucji polielektrolitowych nanokapsu-
łek”. Badania, których celem jest a) weryfikacja 
toksyczności nanokapsułek in vitro i  in vivo, b) 
prześledzenie ich biodystrybucji oraz c) okre-
ślenie klirensu studentka prowadzić będzie 
przez dwa kolejne lata w  Zakładzie Biochemii 
Komórki. 

Analizowane nanokapsułki otrzymywane 
są za pomocą unikalnej techniki sekwencyj-
nej adsorpcji przeciwnie naładowanych po-
lielektrolitów (technika warstwa po warstwie) 
i  zbudowane są z  biodegradowalnych oraz 
biokompatybilnych substratów. Badania będą 
prowadzone zarówno na wybranych liniach 
komórkowych jak i  z  wykorzystaniem modeli 
zwierzęcych. Dzięki takiemu podejściu możli-
wa będzie dogłębna charakterystyka badane-
go nanomateriału. 

Innowacyjność tego przedsięwzięcia pole-
ga na zbadaniu nowego (dotychczas nie testo-
wanego in vivo) nanonośnika pod kątem jego 
potencjalnej przydatności jako transportera 
leków w  nowoczesnych terapiach przeciwno-
wotworowych. 

Tematem projektu Sary Przetockiej (kie-
runek Biotechnologia, studia II stopnia) jest 
„Charakterystyka strukturalna oddziaływania 
domen TIR”. Projekt zostanie zrealizowany 
w Zakładzie Mikrobiologii. 

Przedmiotem planowanych badań są do-
meny TIR (ang. Toll/Il-1 receptor) odgrywające 
kluczową rolę w  przekazie sygnału od recep-
torów Toll-podobnych (TLR), które są odpowie-
dzialne za aktywację odpowiedzi wrodzonej 
układu immunologicznego po rozpoznaniu 
molekularnych wzorców patogenności. Ścież-
ka transdukcji sygnału przez receptory TLR 
wymaga przyłączenia do receptora białek ada-
ptorowych – MyD88 oraz Mal. Białko MyD88 
odgrywa ważną rolę w  różnych procesach 
odpornościowych związanych głównie z  od-
powiedzią układu immunologicznego. MyD88 
może również pełnić rolę protekcyjną w  pro-
cesie nowotworzenia, dlatego ważne jest po-
znanie molekularnych podstaw działania tego 
białka. 

Każdy TLR oraz wszystkie białka adapto-
rowe zawierają domenę TIR, która spełnia klu-
czową rolę w ich interakcji. Dotychczas w lite-
raturze przedstawione zostały dwa możliwe 
modele oddziaływania białka Mal z  białkiem 
MyD88 oraz receptorem TLR4. Celem projektu 
jest zweryfikowanie przedstawionych modeli 

oraz dokonanie pełnej charakterystyki struktu-
ralnej odziaływań pomiędzy domenami TIR.

Wykorzystując metody biologii molekular-
nej oraz bakteryjne systemy ekspresji pani Sara 
Przetocka planuje otrzymać rekombinowane 
domeny TIR białek MyD88 oraz Mal, a następ-
nie za pomocą metod biofizycznych wyznaczyć 
siłę, stechiometrię oraz strukturę ich oddziały-
wania.

Wydziałowe granty dla młodych 
naukowców
W konkursie na projekty badawcze dla młodych 
naukowców skierowanym do doktorantów 
oraz pracowników WBBiB, którzy nie przekro-
czyli 35. roku życia wydziałowa komisja oceniła 
45 wniosków. Ostatecznie, do finansowania re-
komendowanych zostało 14 projektów. 

W kategorii „doktoranci I i II roku studiów” 
środki na badania uzyskali:
•	 Elżbieta Boratyn – „Określenie znaczenia 

zmian ekspresji wybranych genów do-
celowych mikroRNA Hsa-miR-3613-3p, 
w  warunkach nadekspresji białka MCPIP1 
w ludzkich komórkach neuroblastoma BE-
(2)-C",

•	 Katarzyna Jasińska – „Uszkodzenia DNA 
jako konsekwencja wrażliwości chromaty-
ny na promieniowanie wiązką protonów”,

•	 Milena Kosińska – „Oddziaływania między 
TGF-β1 i  Cx43 w  rozwoju astmy oskrzelo-
wej”,

•	 Martyna Śniegocka – „Nowa strategia ba-
dania heterogenności nowotworów – cha-
rakterystyka modelu”,

•	 Aleksandra Twarda – „Charakterystyka od-
działywania domeny Link białka stabiliny-2 
z kwasem hialuronowym”,

•	 Krzysztof Żak – „Jak oszukać oszusta? 
W  poszukiwaniu strukturalnych podstaw 
projektowania antagonistów oddziaływa-
nia PD1-PDL1”.

W  kategorii „doktoranci III i  IV roku studiów” 
wyróżnieni zostali:
•	 Filip Bartnicki – „Identyfikacja i analiza ap-

tamerów DNA wiążączych α i β amanitynę, 
główne toksyny muchomora sromotniko-
wego – Amanita phalloides”,

•	 Michał Bukowski – „Znaczenie operonu sa-
oABC dla wirulencji gronkowca złocistego 
(Staphylococcus aureus)”,

•	 Szymon Czauderna – „Wpływ polimorfi-
zmu genu apolipidoproteiny E na procesy 
regeneracyjne”,

•	 Witold Nowak – „Ocena wpływu aktyw-
ności oksygenazy hemowej-1 w  komór-
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kach macierzystych mezenchymalnych na 
wzrost guzów r ka elongacyjnego 2 (Eft2p) 
Candida albicans i  charakterystyka jego 
udziału w  oddziaływaniu patogen-gospo-
darz”. 

W kategorii „młodzi naukowcy” zwycięskie pro-
jekty napisali:
•	 Przemysław Grudnik – „Ludzka ADP-zależ-

na glukokinaza – wstępna charakterystyka 
biochemiczna i strukturalna”,

•	 Justyna Karkowska-Kuleta – „Badanie wią-
zania ludzkich białek macierzy pozako-
mórkowej przez ścianę komórkową pato-
gennych drożdżaków z  rodzaju Candida 

metodą sieciowania chemicznego (cross-
-linking)”,

•	 Monika Rak – „Drogi pobierania lipoplek-
sów opartych na kationowych pochod-
nych poliprenoli przez komórki eukario-
tyczne”.

Każdy z  laureatów wydziałowego konkursu 
otrzyma 30 tys. złotych. Do rozliczenia grantu 
należy przedstawić komunikat zjazdowy, ar-
tykuł lub wniosek o  dofinansowanie projektu 
naukowego złożony do instytucji zewnętrznej, 
będące rezultatem prowadzonych przez rok 
badań.

Stypendyści SET
Po raz kolejny grupa doktorantów z  WBBiB 
zakwalifikowała się do uniwersyteckiego pro-
gramu SET, czyli interdyscyplinarnych studiów 
doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie- 
Środowisko”. Finansowany z  Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, SET jest skierowany 
do słuchaczy studiów doktoranckich, młodych 
doktorów i pracowników Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Głównym jego celem jest podnie-
sienie jakości i umiędzynarodowienie kształce-
nia doktorantów oraz młodej kadry naukowej, 
szczególnie w  zakresie prowadzenia interdy-
scyplinarnych prac badawczych oraz metodo-
logii badań. 

W tym roku do programu dołączyli: Nata-
lia Gach (Zakład Biochemii Ogólnej), Michał 
Gonet, Piotr Stępień i Martyna Śniegocka (Za-
kład Biofizyki), Agnieszka Hoang (Pracownia 
Biofizyki Komórki), Monika Majchrzak-Górecka 
(Zakład Immunologii), Barbara Wyroba (Zakład 
Biochemii Komórki) oraz Monika Ryś (Zakład 
Biochemii Analitycznej).

Nagroda Lym-
n'a  dla Macieja 
Cieśli
W lipcu b.r., podczas 
konferencji „Mu-
scle Satellite and 
Stem Cells” organi-
zowanej przez FA-
SEB (Federation of 
American Societies 
for Experimental 

Biology) doktorant z  Zakładu Biotechnologii 
Medycznej, Maciej Cieśla, otrzymał nagrodę 
Lymna za najlepszy plakat. Jego praca nosiła 
tytuł „Rola oksygenazy hemowej-1 w  rozwoju 
i  różnicowaniu mięsaka prążkowanokomórko-

wego”. Konferencja odbyła się w dniach 20-25 
lipca w Steamboat Springs w Kolorado w Sta-
nach Zjednoczonych. 

Wyniki badań zaprezentowane przez Ma-
cieja Cieślę podczas konferencji zostały uzy-
skane w  ramach grantu VENTURES („Nowy 
model w  badaniach nad rozwojem mięsaka 
prążkowanokomórkowego- rola oksygenazy 
hemowej-1 w  biologii rhabdomyosarcoma”) 
przyznanego doktorantowi w roku 2013 przez 
Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. 

Stypendia dla wybitnych młodych 
naukowców
Wśród grona wybitnych mło-
dych naukowców, którym 
MNiSW przyznało tej jesieni 
stypendia znalazło się troje 
przedstawicieli naszego Wy-
działu. Są to: mgr Arkadiusz 
Borek i  dr Marcin Sarewicz 
z  Zakładu Biofizyki Moleku-
larnej oraz mgr Paulina Rybak 
z Pracowni Biofizyki Komórki.

Stypendia dla wybitnych młodych na-
ukowców przyznawane jest na okres trzech 
lat. W procesie wyboru stypendystów oceniany 
jest dorobek naukowy, poziom prowadzonych 
badań a  także nagrody oraz udział w  projek-
tach międzynarodowych. Zgłoszenia kandyda-
tów dokonuje instytucja zatrudniająca bada-
cza.

Do tegorocznej, dziewiątej edycji konkur-
su zgłoszonych zostało ponad 700 wniosków, 
z  czego 202 uzyskało pozytywną rekomenda-
cję. Wśród laureatów konkursu – oprócz bada-
czy z WBBiB – jest jeszcze 14 osób z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

STYPENDIA I NAGRODY
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RÓŻNE Barometr satysfakcji studenckiej
We wrześniu Sekcja Analiz Jakości Kształcenia 
UJ opublikowała wyniki ostatniego badania 
przeprowadzonego wśród studentów na prze-
łomie kwietnia i maja b.r. a dotyczącego warun-
ków studiowania na naszej uczelni. W sondażu 
udział wzięło 3 525 osób – przedstawicieli stu-
diów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomo-
wych. W  tej liczbie znalazło się 68 studentów 
z WBBiB. 

Ankieta złożona z kilkudziesięciu pytań do-
tyczyła następujących zagadnień:
•	 poziomu bezpieczeństwa;
•	 warunków socjalno-bytowych (w  tym do-

mów studenckich i świadczeń pomocy ma-
terialnej);

•	 systemów informatycznych UJ (między in-
nymi stron internetowych, uniwersyteckiej 
poczty elektronicznej, systemu USOS, plat-
formy zdalnego nauczania);

•	 opinii na temat ankietowej oceny zajęć dy-
daktycznych;

•	 trudności odczuwanych w  związku z  pro-
cedurami administracyjnymi;

•	 działalności osób i instytucji wspierających 
proces studiowania;

•	 warunków studiowania w  jednostce dy-
daktycznej;

•	 realizowanego programu studiów;
•	 oferty praktyk i stypendiów zagranicznych;
•	 bibliotek uniwersyteckich.

Na koniec, uczestnicy badania mieli za 
zadanie ocenić swoją ogólną satysfakcję ze 
studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W  skład tej części kwestionariusza wchodziły 
pytania dotyczące: 
•	 zadowolenia ze studiów na uczelni;
•	 zadowolenia ze studiów na kierunku;
•	 szans na znalezienie po studiach pracy 

zgodnej z ukończonym kierunkiem;
•	 gotowości do polecenia studiowania na UJ 

przyjacielowi.

Podobnie jak w ubiegłym roku mamy po-
wód do dumy, gdyż znaleźliśmy się w  grupie 
najlepiej ocenionych wydziałów na Uniwersy-
tecie (w  podanej poniżej charakterystyce nie 
zostały uwzględnione wyniki osiągnięte przez 
jednostki międzywydziałowe). WBBiB zajmuje 
pierwsze miejsce w rankingu jeśli chodzi o ka-
drę dydaktyczną, kadrę administracyjną, wy-
posażenie sal dydaktycznych, bezpieczeństwo 
studiowania oraz stronę internetową. W  kate-

goriach takich jak: komfort studiowania w da-
nej jednostce, ocena usług dydaktycznych, 
oferta przedmiotów do wyboru, oferta sty-
pendialna w  ramach programu Erasmus oraz 
ogólna satysfakcja ze studiowania zajmujemy 
drugie miejsce na podium. 

Raporty z  tej oraz wcześniejszych edycji 
Barometru Satysfakcji Studenckiej są dostępne 
pod adresem: www.jakosc.uj.edu.pl/raporty.

Wyniki rekrutacji na studia 
W roku 2014/2015 na studia I  i  II stopnia oraz 
jednolite studia magisterskie prowadzone 
przez WBBiB przyjętych zostało łącznie 318 
osób, w tym:
•	 na biochemię (studia I stopnia) – 68, 
•	 na biotechnologię (studia I stopnia) – 135,
•	 na biofizykę (jednolite studia magisterskie) 

– 30,
•	 na biochemię (studia II stopnia) – 33,
•	 na biotechnologię (studia II stopnia) – 50,
•	 na kierunek Biotechnology in English (stu-

dia II stopnia) – 2. 
Ponadto, na studia doktoranckie dostało się 27 
osób, natomiast na studia podyplomowe z bio-
logii molekularnej oraz „Biznes w biotechnolo-
gii” zapisało się, odpowiednio, 39 i  25 uczest-
ników

W  porównaniu z  ubiegłym naborem na 
uwagę zasługuje blisko dwukrotny wzrost 
liczby osób przyjętych na studia I  stopnia, za-
równo na kierunek biotechnologia jak i bioche-
mia. Jeżeli chodzi o liczbę przyjętych na studia 
II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 
z biofizyki, to nie uległa ona znaczącej zmianie.

Spotkania w  samo południe z  biochemią, 
biofizyką i biotechnologią

18 października 
rusza kolejna, 
dziewiąta już 
edycja sobotnich 
wykładów dla li-
cealistów.  W pro-
gramie tegorocz-
nych „Spotkań 
w samo południe 
z  biochemią, 
biofizyką i  bio-

technologią” znajdzie się kilka nowych, niepre-
zentowanych wcześniej tematów dotyczących 
ekspertyzy genetycznej, komórek rzęskowych, 
biopaliw oraz kwasu węglowego. Pełny pro-
gram „Spotkań” jest dostępny pod adresem: 
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http://www.wbbib.uj.edu.pl/oferta-dla-szkol/

spotkania-w-samo-poludnie. Zapraszamy ser-

decznie do udziału w naszym cyklu!

Małopolska Noc Naukowców rozpaliła wy-
obraźnię zwiedzających 
Kolejna edycja Małopolskiej Nocy Naukowców 

na Wydziale Biochemii, Biofizyki i  Biotechno-

logii okazała się niezwykle udanym przedsię-

wzięciem. Pomimo zniechęcającej pogody 

tłum gości już o  godzinie szesnastej wypełnił 

główny hol, niecierpliwie czekając na wykład 

inauguracyjny. Nie mniejsze emocje wzbudza-

ły pokazy i  warsztaty praktyczne. (Nie)zwykłe 

wyposażenie laboratoriów rozbudziło cieka-

wość wielu uczestników, skutkując lawiną py-

tań, zadawanych z  wypiekami na twarzy. Nic 

w tym jednak dziwnego – szansa, by zobaczyć 

naukowców przy pracy zdarza się tylko raz 

w roku. To naprawdę wyjątkowa okazja, nawet 

jeśli w związku z wizytą trzeba pokonać kilka-

dziesiąt kilometrów. 

W  tym roku przybyli do nas uczniowie 

szkół podstawowych i  liceów z Raciborza, My-

ślenic, Limanowej, a  pojedyncze osoby przy-

jechały nawet z  Bielska-Białej. Odwiedziło nas 

ponad 1000 osób! Świadczy to o  ogromnym 

zainteresowaniu zarówno naszym Wydziałem, 

jak i wydarzeniami popularyzującymi dokona-

nia naukowe. 

Małopolska Noc Naukowców na Wydzia-

le nie umknęła także uwadze mediów, w  tym 

rozgłośni radiowych. Być może dzięki temu 

w przyszłym roku odwiedzi nas jeszcze więcej 

gości, dla których zdecydowanie warto zdobyć 

się na ten wysiłek i zorganizować coś wyjątko-

wego. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaan-

gażowali się w to niezwykłe wydarzenie (było 

to łącznie ponad 60 osób) – Pracownikom, 

Doktorantom i  Studentom, w  tym członkom 

kół naukowych „Mygen”, „Nobel” i „N.zyme”. 

Szczególnie dziękujemy Zakładom Biochemii 

Komórki, Biotechnologii Medycznej, Fizjologii 

i  Biochemii Roślin, Mikrobiologii oraz Biologii 

Komórki, które zorganizowały warsztaty prak-

tyczne oraz wykładowcom: dr hab. Ewie Zu-

bie-Surmie, dr Martynie Krzykawskiej-Serdzie, 

mgr. Arielowi Kamińskiemu oraz mgr. Marcino-

wi Zawrotniakowi.

GOŚCILI U NAS
1 lipca 2014 r.
prof. dr hab. n. med. Marek Radomski (Scho-
ol of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 
Trinity College Dublin, Irlandia). Wykład pt. „Li-
ving through research or hoe to launch a suc-
cessful career in science”. Gość Zakładu Bio-
technologii Medycznej.

28 lipca 2014 r.

prof. Ralf Oelmüller (Institute of Plant Phy-

siology, Friedrich-Schiller-University, Jena, 

Niemcy). Wykład pt. „Beneficial and pathogenic 

fungi in the rhizosphere: How do roots distin-

guish?”. Gość Zakładu Biotechnologii Roślin.
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Powołanie Rady KNOW
W dniu 13 października powołana została Rada Jagiellońskiego 
Konsorcjum Naukowo-Biznesowego dla Badań Biomolekular-
nych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech). Ze strony WBBiB w składzie 
Rady znaleźli się: prof. dr hab. Zbigniew Madeja, prof. dr hab. 

Wojciech Froncisz oraz prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska natomiast Jagiellońskie Centrum Innowacji reprezen-
tują Paweł Błachno, Justyna Morawska-Płoskonka oraz Marek Bartosz. Na przewodniczącego Rady wybrano jednogło-
śnie prof. Froncisza. 

Konsorcjum Cell-Mol-Tech otrzymało status KNOW w konkursie MNiSW, który został rozstrzygnięty w maju br (pisa-
liśmy o tym w 26. numerze „Tripletu”). Środki pozyskane przez WBBIB i JCI zostaną przeznaczone m.in. na rozwój badań 
interdyscyplinarnych z zakresu biochemii, biofizyki oraz biologii molekularnej i komórkowej, wsparcie działań prowa-
dzących do wdrożenia wyników badań w przemyśle i medycynie, kształcenie i zatrudnienie nowej kadry naukowej oraz 
stypendia oraz praktyki i staże dla studentów i doktorantów. Program obejmuje lata 2014-2018, a rocznie kwota dofi-
nansowania może sięgać ok. 7 mln zł.

„MYGEN” Okres wakacji służył nie tylko błogiemu odpo-
czynkowi, lecz był też czasem wprowadzania 

ostatecznych poprawek do 
tekstów, które znalazły się 
w szóstym wydaniu Zeszytów 
Studentów Biotechnologii 
„Acta Mygenica”. Nasz perio-
dyk już od sierpnia czeka na 

studentów pragnących poczytać 
o  naukowych dokonaniach swo-
ich kolegów.

W  ciągu kilku pierwszych 
dni rozpoczętego właśnie roku 
akademickiego Koło Naukowe 
Studentów Biotechnologii „My-
gen” pozyskało wielu nowych 
członków, spośród osób przycho-

dzących do pokoju kół naukowych w poszuki-
waniu przydatnej wiedzy ale też i kawy, która 
pomogłaby im przetrwać poranne wykłady. 
Do integracji młodszych i starszych studentów 
doszło 17-19 października podczas wyjazdu do 
Kasinki Małej, która w tym roku zastąpiła trady-
cyjną Mszanę. 

Poza tym, od pary tygodni wybrani człon-
kowie Koła pracują intensywnie nad swoim 
wystąpieniem podczas XVI Ogólnopolskie-
go Akademickiego Seminarium Studentów 
Biotechnologii (OASSB, które odbędzie się 
w dniach 21-23 listopada 2014 r. w Łodzi. Dzię-
ki tej konferencji członkowie Koła mają okazję 
zaprezentować wyniki własnych prac badaw-
czych oraz podzielić się swoimi zainteresowa-
niami ze studentami z całej Polski.

KNOW

Początek nowego roku akademickiego to do-
skonały moment, aby podsumować działal-
ność Koła Naukowego Studentów Biochemii 
„N.zyme” w  minionym semestrze. Tradycyjnie, 
angażowaliśmy się w przygotowanie wydarzeń 
promujących biochemię rozumianą zarówno 
jako kierunek studiów jak i  dziedzina nauki – 
braliśmy udział w Dniu Otwartym Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego (w  marcu), Festiwalu Nauki 
(w maju). oraz wrześniowej Nocy Naukowców.

N.zymowicze rozwijali także własne zainte-
resowania i  szerzyli wiedzę na temat najnow-
szych osiągnięć biochemii w ramach organizo-
wanych seminariów z  cyklu „Science Corner”, 
w których brali udział zaproszeni naukowcy. 
Dodatkowo, członkowie koła mieli okazję do-

skonalić swoje umiejętności podczas realizacji 
projektu pt. „Synteza funkcjonalnych nano-
cząstek magnetycznych opłaszczonych lizyną 
i  kwasem glutaminowym oraz określenie ich 
charakterystyki i zastosowań”. Wyniki uzyskane 
w ramach tego przedsięwzięcia zostały zapre-
zentowane na VIII Ogólnopolskiej Konferencji 
Studentów Biotechnologii w  Kazimierzu Dol-
nym (17-19 października 2014 r.) przez byłego 
już prezesa Koła – Przemysława Dutkę. 

Zapraszamy serdecznie do śledzenia na-
szych poczynań na stronie internetowej „N.zy-
mu” i zachęcamy do współpracy!

Dominik Nahotko

„N-ZYME”
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Einstein, kurkumina i Powstanie Warszawskie 

 „Prace naukowe w  tych czasach finansował 
wielki kapitał, od którego były uzależnione rzą-
dy (…). Sumy przeznaczone na te cele nie były 
wysokie, gdyż zakłady przemysłowe (…) popie-
rały te kierunki badań, które zapewniały korzyści 
doraźne. Nie rozumiano, czy też nie chciano zro-
zumieć istotnej prawdy – iż [to] nauka powinna 
wytyczać drogi dla przemysłu [a nie odwrotnie].”

H. Bojarska-Dahlig „Stanisław Kostanecki 1860-
1910”1

O  historii herbu „Wieruszowa” i  pieczętującej się nią wielkopolskiej rodziny Kostaneckich oraz 
spowinowaconych z nią polskich i niemieckich rodów pisano doktoraty. Trudno również znaleźć 
zacniejsze i bardziej warte naśladowania wzory w historii naszej ojczyzny i w historii ogólnoświa-
towej nauki. Ja chciałbym się tu skupić na dwu Kostaneckich: Stanisławie i jego bratanku – Woj-
ciechu, nie mogę jednakże pominąć ojca tego ostatniego, Antoniego, ekonomisty z Uniwersytetu 
Warszawskiego i jego drugiego brata-naukowca – Kazimierza – lekarza z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Obaj w pewnych okresach swojego życia piastowali najczcigodniejsze, rektorskie stano-
wisko na swoich uczelniach. Antoni w latach 1917-1919, a Kazimierz (również wiceprezydent m. 
Krakowa i prezes PAU, ofiara tzw. „Sonderaktion Krakau”) – w latach 1913-1916. 

Dążąc powoli do rozwikłania zagadki tytułu tego felietonu skupię się teraz na trzecim z braci 
Kostaneckich – Stanisławie. Pod koniec życia otrzymał on, choć nie objął, katedry chemii orga-
nicznej UJ. Uniemożliwiła to austriacka biurokracja – okres oczekiwania na zatwierdzenie nomi-
nacji wykorzystali Szwajcarzy, którzy zaproponowali mu równorzędną pozycję na Uniwersytecie 
Berneńskim. Dla światowej nauki miało to jednak skutki zbawienne – prof. Stefania Jabłońska 
w swych wspomnieniach2 przytacza niepublikowane nigdzie indziej informacje od szwajcarskich 

cd. s. 104

„NOBEL”

Wakacje były dla studentów z „Nobla” czasem 
krajowych i zagranicznych wyjazdów – nie tyl-
ko na praktyki i staże, ale także w celach tury-
stycznych i towarzyskich. W październiku wró-
ciliśmy do Krakowa, żeby rozpocząć nowy rok 
akademicki. 

Naszym pierwszym projektem była, jak 
co roku, Górska Integracja Biofizyków, wyjazd 
skierowany głównie do studentów pierwszego 
roku. W tym roku GIB odbył się już po raz pią-
ty, tym razem w  Jaworkach koło Szczawnicy. 
Oprócz górskich wycieczek i prezentacji na te-

mat studiów i  działalności studenckiej, zorga-
nizowaliśmy w tym roku również turniej biofi-
zycznych kalamburów, który okazał się świetną 
zabawą dla wszystkich uczestników. 

Tuż po 
wyjeździe od-
było się Wal-
ne Zebranie 
Koła, na któ-
rym wybra-
liśmy nowy 

Zarząd i Komisję Rewizyjną. Nową Przewodni-
czącą została Katarzyna Radoń z II roku. W skład 
Zarządu wchodzą również Zastępca Przewod-
niczącej Oskar Szelest oraz Skarbnik Małgo-
rzata Wolska. Wszystkich zainteresowanych 
naszą działalnością zapraszamy serdecznie do 
odwiedzania naszej nowej strony internetowej  
http://www.nobel.wbbib.uj.edu.pl.

Anna Sawicka

A TO CI HISTORIA!
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przyjaciół Kostaneckiego, którzy utrzymują, że to on właśnie, będąc wówczas dziekanem Wy-
działu Filozoficznego Uniwersytetu w Bernie przekonał Radę Wydziału do zajęcia przychylnego 
stanowiska wobec pracy doktorskiej niejakiego Alberta Einsteina, pracy, której wówczas nikt nie 
rozumiał, a zawierającej zręby współczesnej kosmologii i podstaw rozumienia przez nas fizycznej 
rzeczywistości Wszechświata3.

Co takiego spowodowało, że Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje corocznie Medal Sta-
nisława Kostaneckiego w zakresie chemii organicznej i czym uczony zasłużył się dla uwiecznienia 
na łamach naszego periodyku? Można by odpowiedzieć pytaniem na pytanie – czy na naszym 
Wydziale ktoś słyszał o kurkuminie? O hematoksylinie? A o związkach flawonowych? O chinonach 
i katecholach? Paradoksalnie – Kostaneckiego urzekała i niepokoiła w nich barwa – żółta (przede 
wszystkim), ale też opracował metody ich izolacji i syntezy, badał strukturę i pokrewieństwo, na-
dał niektórym z nich (flawonom) nazwę. Podobno w swej karierze przeprowadził ponad 2000 syn-
tez i analiz… trudno by wymienić wszystko. Kostanecki próbował zrozumieć, dlaczego niektóre 
związki organiczne są barwne. Szukał uogólnień i związków przyczynowych, a nie taniego żeru 
dla przemysłowców. Dlatego, choć trudno w to uwierzyć, w Szwajcarii niełatwo było mu znaleźć 
sponsorów. Zmarł przedwcześnie w 1910 r. (czyli mając tyle lat, co piszący te słowa), wierząc, że 
związek, który mógłby go wyleczyć z pooperacyjnego zakażenia gronkowcowego został już daw-
no odkryty i czeka na półce chemika organika na zastosowanie farmaceutyczne. Miał rację – sul-
fonamidy były już wówczas znane chemikom. Ale chyba dobrze, że nie doczekał naszych czasów, 
w których rzeczownik „chemia” jest w mediach kojarzony wyłącznie negatywnie…

Pozostaje mi jeszcze wytłumaczyć, dlaczego w bieżącym felietonie pojawiła się postać jedne-
go z najczęściej cytowanych naukowców polskich, dermatologa, prof. Stefanii Jabłońskiej? Otóż 
przez lata szefowała ona innemu Kostaneckiemu – bratankowi Stanisława, a synowi Antoniego 
i Anny z domu Geyer, dermatologowi i  trichologowi, doc. dr. hab. Wojciechowi Kostaneckiemu 
(1923-1994), wnukowi powstańca styczniowego i  zarazem powstańcowi warszawskiemu (kpr. 
pchor. „Wierusz” z pułku „Jeleń”). Geyerowie byli polskimi Niemcami, zasłużonymi przemysłow-
cami łódzkimi. Choć formalnie Reichsdeutsche, podczas okupacji wyrzekli się ideologii nazistow-
skiej i pozostali Polakami, a Wierusz walczył w AK (i  jednocześnie, po maturze na tajnych kom-
pletach, studiował potajemnie medycynę). Nie przeszkodziło mu to jednak połączyć późniejszej 
kariery naukowej z miłością do swojej de facto drugiej ojczyzny – Niemiec, gdzie spędził sporo 
czasu i zawarł wspaniałe przyjaźnie. Jakiś czas spędził również w Libii jako kierownik Oddziału 
Dermatologicznego2. O jego dokonaniach naukowych piszę gdzie indziej4, tu pragnę podkreślić 
co innego. Losy rodziny Kostaneckich, a dla mnie szczególnie Wojciecha Kostaneckiego, są przy-
kładem godnego największego uznania, chwalebnego patriotyzmu (w najzaszczytniejszym zna-
czeniu), wystawionego na wielką próbę, a jednocześnie pokazują, jak wielką siłą i wartością jest 
nauka, w imię której przekraczane są uprzedzenia, przesądy, bariery ideologiczne, narodowościo-
we i rasowe, granice zaborów (i to przy pełnym poparciu zaborców) i stref okupacyjnych. Nauka, 
jak słusznie zauważyła prof. Halina Bojarska-Dahlig1, jest tą siłą, której dla dobra przyszłych po-
koleń powinna dać się ponieść ludzkość wraz z całą jej działalnością przemysłową, innowacyjną, 
odkrywczą i nieudolnymi próbami „ulepszania” społeczeństwa. I nie odwrotnie!

Przemysław M. Płonka

1. Bojarska-Dahlig H., „Stanisław Kostanecki 1860-1910”, w „Polscy badacze przyrody”, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1959.

2. Jabłońska S. „Doc. dr hab. Wojciech Kostanecki”. Oficjalna strona prof. Stefanii Jabłońskiej – http://www.stefaniaja-
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