
Ani zimno, ani deszcz nie odstraszyły w  tym 
roku spragnionych wiedzy uczestników Ma-
łopolskiej Nocy Naukowców od odwiedzenie 
naszego Wydziału. I tym razem nie zawiedli się. 
Wieczorne spotkanie rozpoczęło się od żywio-
łowego wykładu Mariusza Gogóla – finalisty te-
gorocznej edycji konkursu Famelab, największą 
atrakcją były jednak oczywiście doświadczenia 
i pokazy, które przyciągnęły ponad 1000 osób. 

Zachwycały się one zdobyczami nauki, 
które niepostrzeżenie kształtują nasze codzien-
ne życie: między innymi wkraczają do kuchni, 
pomagają zdrowiej żyć a także walczyć z cho-
robami z pomocą grzybów. Zdumienie budzi-
ły inspiracje, jakie można odnaleźć w naturze,  
a  w  szczególności możliwość produkcji ma-
teriałów superhydrofobowych, o  unikalnych  
(i  nierzadko zabawnych) właściwościach. Na 
takich materiałach nawet krople miodu nie po-
zostawiają żadnych zabrudzeń, lecz spływają 
swobodnie niczym krople wody. 

Dzięki wystawionym eksponatom oraz 
plakatom informacyjnym zwiedzający dowia-
dywali się jak działa działo genowe, do czego 
można wykorzystać sztuczną skórę oraz jak 
stworzyć czysty świat, wykorzystując biodegra-
dowalne materiały. 

 Kwartalnik Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ 4/2015 (31)

SPIS TREŚĆI
Inauguracja roku 

Małopolska Noc 
Naukowców

WBBiB na czele  
statystyk NCN

Wyniki rekrutacji  
na studia

Granty

Konferencje

Nagrody i stypendia 

KNOW
 
„N-zyme”

Gościli u nas

A to historia! 

Lista publikacji

InaUgURacJa ROKU
Uroczysta inauguracja nowego roku akade-
mickiego odbyła się na Wydziale Biochemii, 
Biofizyki i  Biotechnologii 2 października. Jest 
to jednocześnie 652. rok akademicki na naszej 
Uczelni. 

W  okolicznościowym przemówieniu Dzie-
kan WBBiB, prof. Zbigniewa Madeja szczegól-
nie serdecznie powitał nowych studentów 
– życzył im owocnych i  ciekawie spędzonych 
lat, podkreślił rolę przyjaźni zawiązywa-
nych na studiach, zachęcił też do korzystania  
z uroków pięknego miasta Krakowa. Następnie 
przedstawił zgromadzonym kolegium dziekań-
skie i  pracowników dziekanatu. Ślubowanie 
złożone przez studentów przyjętych w  poczet 
społeczności uniwersyteckiej odebrała pani 

Prodziekan, prof. Marta Dziedzicka-Wasylew-
ska. Na koniec, przedstawiciele Samorządu 
Studenckiego oraz trzech kół naukowych za-
prezentowali krótko swe organizacje i  zapro-
sili nowych studentów do włączenia się w  ich 
działalność. 

Wykład inauguracyjny pt. „Praktyczne wy-
korzystanie danych o  zmienności DNA czło-
wieka do analizy predykcyjnej” wygłosił dr hab. 
Wojciech Branicki z  Zakładu Biochemii Ogól-
nej. Prelekcja poświęcona była między innymi 
sposobom wykorzystania cech genetycznych  
w  analizach sądowych. Po jej zakończeniu 
wszyscy obecni zostali zaproszeni do pamiąt-
kowej fotografii.

MaŁOPOLSKa nOc naUKOWcÓW
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WBBIB na cZELE STaTYSTYK ncn
W  sierpniu b.r. Na-
rodowe Centrum 
Nauki opublikowało 
statystyki rozstrzy-
gniętych w  roku 
2014 konkursów na 
projekty badawcze, 
staże podoktorskie 
i  stypendia doktor-
skie. 

Tak jak w latach 
ubiegłych, w  skali całego kraju trzy pierw-
sze miejsca pod względem ilości pozyska-
nych środków zajęły Uniwersytet Jagielloński 
(80 mln zł), Uniwersytet Warszawski (71 mln 
zł) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu (44 mln zł) (zob. tabela 1). 

NCN prezentuje swoje analizy od roku 
2012, tym razem jednak po raz pierwszy oprócz 
rankingu instytucji naukowych ujawnione  
zostały dane bardziej szczegółowe, a  mia-
nowicie odnoszące się do wydziałów i  pod-
jednostek uczelni wyższych. Dzięki temu 
można jednoznacznie stwierdzić, że najwię-
cej funduszy spośród wszystkich jednostek 
uczelnianych w  Polsce przyznanych zostało 
badaczom z  Wydziału Biochemii, Biofizyki  
i Biotechnologii UJ (tabela 2). Oczywiście wynik 
ten stawia nasz Wydział również na pierwszym 
miejscu w  rankingu samego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (tabela 3).

Szczegółowe dane zaczerpnięte z  publi-
kacji NCN (https://www.ncn.gov.pl/aktual-
nosci/2015-08-10-statystyki-konkursow-2014). 

Prawdziwe „cuda” można było także obej-

rzeć w poszczególnych zakładach badawczych 

– od produkcji białek w zmodyfikowanych 

genetycznie organizmach, po mechanizmy 

obronne wybuchowych roślin. Podobno szcze-

gólne ożywienie wśród męskiej części widowni 

wywoływała wzmianka o możliwości zasto-

sowania roślinnych metabolitów do przyspie-

szenia efektów wizyt… na siłowni. Z kolei sala 

multimedialna oprócz tego, że pozwalała na 

obejrzenia ciekawych filmów, stała się miej-

scem dyskusji na różne, także kontrowersyjne 

naukowe tematy. 

Nową rzeczą, nigdy wcześniej nie poka-

zywaną jeszcze zwiedzającym, były kolorowe 

fleksagony – ucieszyły one dzieci, ale prawdzi-

wą atrakcją stały się wśród dorosłych. Ta nie-

wielka zabawka mieściła w sobie sześć różnych 

obrazków (m.in. DNA, bakterii czy mikroskopu), 

które trzeba było odnaleźć poprzez umiejętne 

składanie i przestawianie jej elementów, co 

przypominało nieco zabawę kostką Rubika.

A jakie niespodzianki pojawią się w przy-

szłym roku? Koniecznie trzeba będzie przyjść  

i samemu się przekonać. 

Paweł Jedynak
fot. Dominika Giza



L.P. JEDnOSTKa LIcZBa  
WnIOSKÓW

WYSOKOŚĆ  
FInanSOWanIa (zł)

1 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 18 17 260 687

2 Wydział Chemii 24 16 525 422

3 Wydział Lekarski (CM) 18 9 549 189

4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 19 8 766 024

5 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 14 5 428 086

6 Wydział Matematyki i Informatyki 15 4 842 250

7 Wydział Filozoficzny 20 4 634 932

8 Wydział Historyczny 13 3 189 833

L.P. JEDnOSTKa  
UcZELnIana

UcZELnIa WYŻSZa LIcZBa 
WnIO-
SKÓW

WYSOKOŚĆ  
FInanSO-
WanIa (zł)

LIcZBOWY 
WSKaŹnIK 
SUKcESU

1 Wydział Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński 18 79 878 568 29%

2 Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński 24 70 524 695 31%

3 Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu

21 44 123 501 28%

4 I Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet 

Medyczny

18 27 885 033 17%

5 Wydział Podstawowych 

Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska 19 25 059 081 33%

6 Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski 17 19 735 787 23%

7 Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 23 18 024 930 36%

8 Wydział Lekarski CM UJ Uniwersytet Jagielloński 18 14 925 882 17%

9 Wydział Fizyki, Astronomii  

i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Jagielloński 19 14 879 574 26%

10 Centrum Nowych  

Technologii

Uniwersytet Warszawski 11 14 295 860 50%

L.P. JEDnOSTKa LIcZBa  
WnIOSKÓW

WYSOKOŚĆ  
FInanSOWanIa (zł)

1 Uniwersytet Jagielloński 190 79 878 568

2 Uniwersytet Warszawski 202 70 524 695

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 104 44 123 501

4 Uniwersytet Wrocławski 73 27 885 033

5 Politechnika Wrocławska 46 25 059 081

6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława  

Staszica w Krakowie

48 19 735 787

7 Politechnika Warszawska 44 18 024 930

8 Instytut Chemii Organicznej PAN 18 14 925 882

9 Uniwersytet Łódzki 46 14 879 574

10 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 11 14 295 860

3 październik 2015
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Tabela 1. Lista jednostek, którym przyznano najwyższe finansowanie dla projektów badawczych, stypen-
diów i staży.

Tabela 2. Lista wydziałów/jednostek uczelni wyższych, którym przyznano najwyższe finansowanie dla 
projektów badawczych, stypendiów i staży.

Tabela 3. Lista wydziałów/jednostek uczelnianych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym przyznano finan-
sowanie na realizację projektów badawczych, stypendiów i staży.
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L.P. JEDnOSTKa LIcZBa  
WnIOSKÓW

WYSOKOŚĆ  
FInanSOWanIa (zł)

9 Wydział Farmaceutyczny (CM) 9 2 949 489

10 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 6 2 344 380

11 Wydział Polonistyki 10 1 253 199

12 Wydział Prawa i Administracji 9 1 158 239

13 Wydział Filologiczny 6 631 051

14 Wydział Nauk o Zdrowiu (CM) 2 620 698

15 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 4 383 424

16 Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) 2 199 975

17 Centrum Badań Ilościowych nad Polityką 1 141 690

4
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17 października rozpoczyna się dziesiąta edycja 
cyklu wykładów popularnonaukowych „Spo-
tkania w samo południe z biochemią, biofizyką 
i  biotechnologią”. W  tegorocznym programie 
pojawiły się dwa nowe tematy – jeden poświę-
cony tlenowi oraz drugi, dotyczący karote-
noidów. Podobnie jak zeszłej jesieni, również  
w tym sezonie uczestnicy „Spotkań” będą mieli 
dodatkowo okazję do wizyty w wybranych pra-
cowniach WBBiB. Poniżej prezentujemy pełny 
harmonogram prelekcji. Informacje o cyklu są 
również dostępne pod adresem http://www.
wbbib.uj.edu.pl/oferta-dla-szkol

17 X 2015
•	 Układ odporności – centrum naszego zdro-

wia, prof. dr hab. Joanna Cichy, Zakład Im-
munologii

•	 Proteomika Shotgun – czyli jak ustrzelić ty-
siące białek, dr Sylwia Kędracka-Krok, Za-
kład Biochemii Fizycznej

24 X 2015
•	 Angiogeneza – sprawa życia i  śmierci, prof. 

dr hab. Alicja Józkowicz, Zakład Biotechno-
logii Medycznej

•	 Karotenoidy – barwniki życia, dr hab. Da-
riusz Latowski, Zakład Fizjologii i Biochemii 
Roślin

7 XI 2015
•	 Współczesna ekspertyza genetyczna, dr hab. 

Wojciech Branicki, Zakład Biochemii Ogól-
nej

•	 Zabójcza chromatyna, czyli po co neutrofi-
lom DNA, mgr Marcin Zawrotniak, Zakład 
Biochemii Analitycznej

14 XI 2015
•	 Co to znaczy zarazić się wirusem, dr hab. 

Krzysztof Pyrć, Zakład Mikrobiologii
•	 Poznawanie struktury białek metodą krysta-

lografii rentgenowskiej, dr Grzegorz Dubin, 
Zakład Mikrobiologii

21 XI 2015
•	 Biopaliwo przyszłości, czyli jak produkować 

wodór używając mikroorganizmów, dr Da-
riusz Dziga, Zakład Fizjologii i Biologii Roz-
woju Roślin

•	 Szczepionki przeciwnowotworowe, dr Irena 
Horwacik, Pracownia Genetyki Molekular-
nej i Wirusologii

28 XI 2015
•	 Rośliny transgeniczne – nadzieje i obawy, dr 

Wojciech Strzałka, Zakład Biotechnologii 
Roślin

•	 Tlen – życiodajny złoczyńca, dr hab. Marty-
na Elas, Zakład Biofizyki

W wyniku tegorocznej rekrutacji na WBBiB przyjęto w sumie 254 osoby, z czego 88 studiować będzie biochemię (57 na 
studiach licencjackich i 31 na studiach magisterskich), 160 biotechnologię (odpowiednio 102 i 55 na studiach I i II stop-
nia oraz 3 na studiach anglojęzycznych) a 10 biofizykę (jednolite studia magisterskie). Dodatkowo studia doktoranckie 
rozpocznie 25 osób, 47 zapisało się na studia podyplomowe „Biologia molekularna”, a 19 na „Biznes w biotechnologii”. 

WYnIKI REKRUTacJI na STUDIa

SPOTKanIa W SaMO POŁUDnIE



5 październik 2015

gRanTYSymfonia
W ramach konkursu SYMFONIA 3 (ogłoszone-
go przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 
grudnia 2014 r.) na międzydziedzinowe projek-
ty badawcze, dr hab. Ewa Zuba-Surma z  Za-
kładu Biologii Komórki otrzymała finansowa-
nie w wysokości 4 758 000 zł. Zajęła przy tym  
drugą pozycję na liście rankingowej złożonych 
projektów. 

Projekt badawczy pt.: „Optymalizacja złożo-
nych biokompatybilnych rusztowań opartych  
o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek 
macierzystych dla celów regeneracji tkanek” 
będzie realizowany w  latach 2015-2019, przy 
współpracy dwóch partnerów: Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w  Krakowie oraz Instytutu 
Technologii Materiałów Elektronicznych w War-
szawie (ITME). Międzydziedzinowa współpra-
ca, jaka nawiązała się pomiędzy jednostkami 
otwiera nowe perspektywy dla wykorzystania 
innowacyjnych kompozytów opartych o  gra-
fen w badaniach i aplikacjach biomedycznych. 

Projekt zakłada wykorzystanie płatków 
grafenu jako rusztowań do hodowli i  induk-
cji kardiomiogennego różnicowania mezen-
chymalnych komórek macierzystych. Efekt 
ten zostanie sprawdzony w  szeregu badań 
na poziomie molekularnym i  funkcjonalnym  
w warunkach in vitro jak również w szczurzym 
modelu zawału serca w  warunkach in vivo. 
Przeprowadzone badania mogą się przyczynić 
do opracowania nowych, skutecznych technik 
regeneracji mięśnia sercowego oraz leczenia 
dysfunkcji układu krążenia, które są stanowią 
ważne choroby cywilizacyjne XXI wieku.

Prace badawcze będą prowadzone w  Za-
kładzie Biologii Komórki WBBiB UJ i Laborato-
rium Biotechnologii Komórek Macierzystych  
w  Małopolskim Centrum Biotechnologii oraz  
w  Pracowni Grafenu Chemicznego Zakładu 
Technologii Chemicznych ITME.

Horyzont 2020
WBBiB wraz z  Kliniką Okulistyki i  Onkologii 
Okulistycznej w  Krakowie są partnerami kon-
sorcjum, które otrzymało grant badawczy  
w wysokości 6 milionów euro w ramach dzia-
łania UE Horyzont 2020 w programie E-RARE-3 
– badania chorób rzadkich.

Celem pięcioletniego grantu UMCure2020 
jest znalezienie nowych metod leczenia czer-
niaka błony naczyniowej gałki ocznej (UM). 
Jest to nowotwór występujący u  około 5-7 
osób na milion rocznie, nieuleczalny z powodu 
występowania przerzutów. Pomimo zidentyfi-
kowania genetycznych i  molekularnych czyn-

ników ryzyka, ciągle nie ma terapii zapobiega-
jącej powstawaniu przerzutów lub skierowanej 
przeciwko nim. 

Konsorcjum, kierowane przez dr. Sergio 
Roman-Romana z Instytutu Curie w Paryżu gro-
madzi czołowych europejskich ekspertów w le-
czeniu i badaniu UM z krajów takich jak z Fran-
cja, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy i Polska,  
a  także organizacje Champalimaud Foun-
dation i  Melanoma Patient Network Europe.  
W  ramach projektu badawczego planowane 
jest ustanowienie wspólnego biobanku tkan-
kowego; stworzenie modeli zwierzęcych czer-
niaka UM dla pogłębienia wiedzy na temat 
rozsiewu przerzutów tego nowotworu; charak-
terystyka genetyczna i  molekularna UM, aby 
zidentyfikować nowe cele terapeutyczne oraz 
testowanie nowych terapii przeciwprzerzu-
towych. Powstanie także kilkujęzyczny portal 
edukacyjny dla pacjentów z UM.

Rolą grupy z  UJ jest gromadzenie pró-
bek tkanek od pacjentów oraz ich analiza jak 
również przygotowanie nowych modeli UM  
u  zwierząt z  obniżoną odpornością i  testo-
wanie nowych sposobów leczenia UM w  mo-
delach zwierzęcych. Nad przebiegiem badań 
czuwać będą dr hab. Martyna Elas (Zakład 
Biofizyki, WBBiB UJ) i prof. dr hab. Bożena Ro-
manowska-Dixon (Katedra Okulistyki, CM UJ).

Diamentowy grant
Z  początkiem lipca MNiSW opublikowało wy-
niki czwartej edycji konkursu o „Diamentowy 
Grant”. Jedną z tegorocznych laureatek została 
Paulina nowak – studentka biofizyki, związa-
na z Zakładem Mikrobiologii WBBiB. 

16 września w  Warszawie odbyła się uro-
czysta gala, w  trakcie której minister nauki  
i  szkolnictwa wyższe-
go, prof. Lena Kolar-
ska-Bobińska wręczyła 
zwycięzcom konkursu 
diamentowe statuetki.  
W  przemówieniu pani 
minister podkreśliła, że 
celem „Diamentowego 
Grantu” jest otwarcie dro-
gi do kariery naukowej 
i zawodowej młodym Po-
lakom. Studenci, którzy 
zdobyli grant otrzymują 
stypendium oraz fundu-
sze na prowadzenie własnych badań. Mogą 
również rozpocząć pracę nad doktoratem zaraz 
po ukończeniu studiów licencjackich.

cd. s. 6.4
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Stypendia dla wybitnych młodych  
naukowców

Troje młodych naukowców z  WBBiB uzyskało 
stypendia z  Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa 
przyznawane za prowadzenie wysokiej jako-
ści badań i  posiadanie znaczącego dorobku 
naukowego. Laureatami X edycji konkursu są: 
dr Magdalena Kozakowska i dr Katarzyna Pie-
traszek-Gremplewicz z Zakładu Biotechnologii 
Medycznej oraz dr Jerzy Kotlinowski z Zakładu 
Biochemii Ogólnej.

Zainteresowania badawcze dr Magdale-
ny Kozakowskiej oscylują głównie wokół roli 
oksygenazy hemowej-1 (HO-1) w  regenera-
cji mięśni szkieletowych. Dr Kozakowska jest 
pierwszym autorem pracy, w której wykazano, 
iż HO-1 silnie hamuje różnicowanie mysich 
mioblastów, zarówno in vitro jak i  in vivo, po 
wprowadzeniu komórek z  nadekspresją HO-1 
do myszy. Obecnie kieruje projektem badaw-
czym realizowanym w ramach konkursu Iuven-
tus Plus, mającym na celu zweryfikowanie, czy 
kinazy p38 biorą udział w  mechanizmie tego 
zjawiska. Dr Kozakowska zaangażowana była 
również w zbadanie roli HO-1 w rozwoju mię-
saka prążkowanokomórkowego. Ostatnio dr 
Kozakowska bada również, jak regeneruje się 
tkanka mięśniowa u  myszy pozbawione eks-
presji HO-1, których mięśnie uszkodzone zo-
stały za pomocą kardiotoksyny. 

Badania dr Katarzyny Pietraszek-grem-
plewicz dotyczą molekularnych mechani-
zmów dystrofii mięśniowej Duchenne'a. Po 
ukończeniu doktoratu na Uniwersytecie Reims 
Champagne-Ardenne w  roku 2013 pani Kata-
rzyna dołączyła do zespołu prof. Dulaka, który 
realizuje projekt MAESTRO. W  swoich bada-
niach dr Pietraszek-Gremplewicz stara się wy-
jaśnić rolę mikroRNA i stanu zapalnego, a co za 
tym idzie rolę ekspresji genów „antyoksydacyj-
nych” (dla czynnika transkrypcyjnego Nrf2 oraz 
oksygenazy hemowej-1) w  procesach uszko-
dzenia i  regeneracji mięśni szkieletowych. Do 
wyjaśnienia mechanizmów tych procesów 
wykorzystuje nowoczesne narzędzia badaw-
cze, jak transfer genów (wektory retro-, ade-
nowirusowe), analizę komórek macierzystych 
(satelitarnych) mięśni szkieletowych, reprogra-
mowanie fibroblastów do indukowanych pluri-
potencjalnych komórek macierzystych, analizy 
ekspresji genów (mRNA, mikroRNA). U  myszy 
pozbawionych dwóch genów: dla dystrofiny 
i HO-1 lub dystrofiny i miR-378, dr Pietraszek-
-Gremplewicz sprawdza wpływ tych brakują-
cych czynników na degenerację mięśni. Pla-
nuje także prowadzić doświadczenia u  myszy 
pozbawionych dystrofiny i Nrf2 lub dystrofiny 
oraz miR-146a. Cały ten cykl badań ma duże 
znaczenie dla poznawania molekularnych me-
chanizmów chorób mięśni.

nagRODY I STYPEnDIa

Projekt Pauliny Nowak nosi tytuł „Proces in-
ternalizacji koronawirusa PEDV do komórek 
gospodarza”. Na jego realizację studentka uzy-
skała 132 tysiące złotych. Prace badawcze będą 
prowadzone przez dwa lata. 

Celem projektu jest zrozumienie mechanizm 
infekcji wirusem PEDV. Wirus ten atakuje ko-
mórki nabłonka jelit świń, dlatego przepro-
wadzenie badań na linii komórkowej IPEC-J2 
(pochodzącej z  niezmienionych chorobowo 
komórek nabłonkowych jelita prosięcia), po-
zwoli na odwzorowanie naturalnych warun-
ków, w jakich dochodzi do zakażenia.

W ramach projektu przeprowadzone zosta-
ną eksperymenty prowadzące do i) identyfikacji 
ścieżek endocytozy wirusa, ii) poznania zależno-
ści pomiędzy fuzją wirusa z endosomem a pH,  
a także iii) opisania kinetyki i charakteru trans-
portu wewnątrzkomórkowego.

Zastosowanie metod biofizycznych do 

badań z  zakresu wirusologii jest szansą na 
zrozumienie procesów leżących u  podstaw 
mechanizmu zakażenia wirusowego. W szcze-
gólności, wykorzystanie techniki mikroskopii 
wysokorozdzielczej STED oraz unikalnej me-
tody pomiaru kolokalizacji sygnału mikrosko-
powego zapewni szczegółowy wgląd w niepo-
znane dotąd mechanizmy.

Epidemie wirusa PEDV powodują poważne 
straty gospodarcze i  ekonomiczne. Zakażenia 
charakteryzują się wysoką zachorowalnością 
zwierząt w obrębie stada i blisko stuprocento-
wą śmiertelnością. Ze względu na ograniczoną 
wiedzę na temat mechanizmu infekcji, dotych-
czas nie opracowano leków przeciwwiruso-
wych przeciwko PEDV. Szczegółowe poznanie 
charakteru interakcji wirus-komórka umożliwi 
nie tylko lepsze zrozumienie procesu zakaże-
nia, ale w  przyszłości pozwoli na zapropono-
wanie odpowiedniego podejścia terapeutycz-
nego i profilaktycznego.

4 gRanTY cd. ze s. 5.



W  dniach od 14 do 16 września w  Krakowie, 
w  Auditorium Maximum odbyła się konferen-
cja pt. „Regulatory Myeloid Cells in Health and 
Disease” współorganizowana przez WBBiB oraz 
Collegium Medicum UJ w  ramach unijnego 
programu COST o nazwie European Network of 
Investigators Triggering Exploratory Research 
on Myeloid Regulatory Cells.

Mieloidalne komórki regulatorowe (do 
których zaliczane są granulocyty, monocyty  
i  komórki dendrytyczne) są integralną częścią 
układu immunologicznego, jednak ogromna 
różnorodność tych komórek i brak jednoznacz-
nych metod ich identyfikacji, uniemożliwia 
szybki postęp w rozumieniu ich pełnego zna-
czenia w odpowiedzi odpornościowej i proce-
sach chorobowych. Konferencja miała na celu 
ułatwić wymianę doświadczeń pomiędzy na-
ukowcami z  całego świata, którzy zajmują się 
różnymi podtypami komórek mieloidalnych 
oraz pomóc w uzyskaniu całościowego obrazu 
obecnego stanu wiedzy na ich temat.

W  spotkaniu wzięło udział 125 naukow-
ców. Wśród zaproszonych gości, uczonych  
o  międzynarodowej renomie w  dziedzinie 
patofizjologii stanu zapalnego i  immunolo-

gii nowotworów, byli m.in.: Siamon Gordon, 
(University of Oxford, Wlk. Brytania), Frederic 
Geissmann (Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, New York, USA), Ajay Chawla (Univer-
sity of California San Fransisco, USA), Craig N. 
Jenne (University of Calgary, Kanada) oraz Al-
lan Mowat (University of Glasgow, Wlk. Bryta-
nia). Dodatkową grupę prelegentów stanowili 
reprezentanci Mye-Euniter, czyli: Sven Brandau 
(University of Duisburg-Essen, Niemcy), Gosse 
Adema (Radboud University Nijmegen, Holan-
dia), Antonio Celada (University of Barcelona, 
Hiszpania), Kingston Mills (Trinity College Du-
blin, Irlandia) oraz Elżbieta Kołaczkowska (Uni-
wersytet Jagielloński, Polska). 

Wykładom towarzyszyła sesja plakatowa, 
do której zgłoszonych zostało 37 prezentacji.  
W  ramach uznania, autorzy pięciu najwy-
żej ocenionych doniesień dostali możliwość 
przedstawienia swoich wyników ustnie. Na li-
ście nagrodzonych znaleźli się:

•	 Janusz Ligęza (Zakład Biochemii Ogól-
nej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Bio-
technologii, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie) – „CPIP1 is involved in re-
gulation of angiogenesis in clear-cell 
renal cell carcinomas”. 

•	 Karine Serre (Institute of Molecular 
Medicine, Faculty of Medicine, Uni-
versity of Lisboa, Portugalia) – „Some-
times myeloid suppressive cells get it 
wrong: tumor-associated neutrophils 
inhibit pro-tumor IL-17-producing 
gamma/delta T cells”.

•	 Mateusz Tomczyk (Zakład Biotechno-
logii Medycznej, Wydział Biochemii, 
Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet 
Jagielloński w  Krakowie) – „Impaired 

7 październik2015
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Droga badawcza dr. Jerzego Kotlinow-
skiego rozpoczęła się w Zakładzie Biotechno-
logii Medycznej, gdzie pod kierunkiem prof. 
Józkowicz analizował pierwotne mysie fibro-
blasty izolowane ze skóry myszy typu dzikiego, 
heterozygotyczne dla oksygenazy hemowej-1 
oraz mutanty pozbawione tego genu. Następ-
nie, podczas studiów doktorskich badał po-
tencjał angiogenny komórek izolowanych ze 
szpiku kostnego myszy typu dzikiego, normo-
glikemicznych myszy heterozygotycznych dla 
PPARgamma oraz zwierząt będących modelem 
cukrzycy typu 2. Uzyskane wyniki wykazały 
upośledzenie potencjału angiogennego oraz 

zmniejszenie ekspresji receptora jądrowego 
PPARgamma w komórkach izolowanych z my-
szy z  cukrzycą. Po uzyskaniu stopnia doktora 
Jerzy Kotlinowski odbył staż w Instituto Gulbe-
nian de Ciência w Oeiras (Portugalia), w  labo-
ratorium kierowanym przez Miguela Soaresa. 
Realizowany tam projekt opierał się na wyko-
rzystaniu systemu Cre-LoxP do analizy roli cięż-
kiego łańcucha ferrytyny w rozwoju miażdżycy. 
Obecnie laureat stypendium pracuje w Zakła-
dzie Biochemii Ogólnej, gdzie bada rolę białka 
MCPIP1 w niealkoholowej stłuszczeniowej cho-
robie wątroby.
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heart function and increased post-my-

ocardial infarction monocyte mobili-

zation in the absence of HO-1”.

•	 Ana Cardoso (ICVS, University of Min-

ho, Braga, Portugalia) – „A role for IL-10 

in myelopoiesis”.

•	 Jonathan Matalonga (Department of 

Physiology and Immunology, School 

of Biology, University of Barcelona, 

Hiszpania) – „The nuclear receptor LXR 

inhibits bacterial infection by a  no-

vel mechanism impacting on cellular 

NAD metabolism”.

Konferencja została przygotowana przy 
wsparciu finansowym z programów COST oraz 
KNOW. Dzięki temu ostatniemu naukowcy  
z WBBiB mogli bezpłatnie uczestniczyć w wy-
darzeniu. Głównymi organizatorami konferen-
cji byli koordynatorzy projektu Mye-Uniter na 
Polskę, czyli prof. dr hab. Joanna Cichy z Zakła-
du Immunologii WBBiB oraz dr hab. Jarosław 
Baran z Katedry Immunologii Klinicznej i Trans-
plantologii, Collegium Medicum. 

Dzięki wybitnym wykładowcom i  interak-
tywnej grupie uczestników, konferencja okazała 
się dużym sukcesem. Następne spotkanie gru-
py Mye-Euniter odbędzie się w kwietniu 2016  
roku w Sztokholmie.

Jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich chętnych do uczestnictwa w XLIII Szkole Zimowej Wydziału Biochemii 
Biofizyki i Biotechnologii UJ, która odbędzie się w dniach 16-20 lutego 2016 r. w Zakopanem. 

Tematem przewodnim spotkania będą tym razem: „Biomolekuły: od struktury do funkcji”. W czasie zjazdu będziemy 
mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi odkryciami dotyczącymi związków pełniącymi kluczową rolę w proce-
sach biologicznych, biochemicznych oraz biofizycznych zachodzących w komórkach prokariotycznych i eukariotycz-
nych. 

Szczegóły na: http://biotka.pl/zakopane2016.
W imieniu organizatorów

dr hab. Aneta Kasza, Zakład Biochemii Komórki
 

ZaPROSZEnIE na SZKOŁę ZIMOWą

„n-ZYME” Nowy rok akademicki rozpoczął się dla „N.zy-
mu” pracowicie: w czasie uroczystej inauguracji 
nasi przedstawiciele zachęcali świeżo przyję-
tych studentów do wstąpienia w szeregi Koła,  
a kilka dni później zorganizowali specjalne spo-
tkanie, na którym przyszli biochemicy mogli się 
dowiedzieć o naszej działalności nieco więcej.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
pierwsze w tym roku seminarium z cyklu Scien-
ceCorner, które odbyło się 7 października. Pre-
zentującymi byli tym razem dr Sebastian Glatt 
oraz prof. Jonathan Heddle, którzy od niedaw-

na prowadzą własne laboratoria w  Małopol-

skim Centrum Biotechnologii. Interesujące 

prelekcje zakończyły się wspólnym wyjściem 

na Rynek. 

29 października odbędzie się Walne Zgro-

madzenie Członków KSBch „N.zyme”, na któ-

rym przedyskutujemy plany na najbliższy rok 

akademicki. Wszystkich chętnych serdecznie 

zapraszamy do powiększenia naszej bioche-

micznej rodziny.

Małgorzata Mnich

2-5 lipca 2015 r.
dr Patrick Fu (Beijing University of Chemical 
Technology, Pekin, Chiny). Wykład pt. „Micro-
algae for soil bioremediation”. Gość Zakładu 
Fizjologii i Biochemii Roślin.

23 września 2015 r. 
dr Katarzyny Bulek (Lerner Research Institu-
te, Cleveland, Ohio, USA). Wykład pt. „Wpływ 
inaktywacji receptora SIGIRR na stan zapalny  
i rozwój raka jelita grubego”. Gość Zakładu Im-
munologii.

gOŚcILI U naS
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Trzecia władza1,2

Miało być o naborze na biofizykę, będzie o doświadczeniach na zwierzętach. Sprawa jest równie 
aktualna, a dotyczy ogólniejszego problemu: dlaczego nie będzie lepiej? Nie będzie lepiej, dopóki 
to, co jest gdzieś napisane, uznajemy za ważniejsze od tego, co jest w ogóle. Ziemowit Szczerek 
temat wyczerpał, moglibyśmy poprzestać na samym cytacie i poleceniu książki. Ale pozostałoby 
poczucie źle spełnionego obowiązku…

Postawmy zatem pytanie, komu, bądź czemu ma służyć nowa ustawa z dn. 15 stycznia 2015 
r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w myśl której 
przez prawie połowę września 2015 r. odbywały się na naszym Wydziale szkolenia dla 700 osób? 
Właściwie łatwiej odpowiedzieć na pytanie – czyim interesom ta Ustawa nie służy. Na pewno 
nie służy dobru badań naukowych ani rozwojowi nauki w Polsce, nie służy naukowcom, a zatem 
nie służy studentom. Nie służy nauce, a zatem „konsumentom” nauki – pacjentom w pierwszym 
rzędzie nie służy (również pacjentom klinik weterynaryjnych!). Nie służy też ustawodawcy, o czym 
ów przekonał się boleśnie podczas październikowych wyborów. A zatem i rządowi. Nie służy ho-
dowcom, dostawcom, a zatem nie służy gospodarce kraju. Nie służy wyborcy-podatnikowi, który 
wybierając posłów (a pośrednio rząd) płaci, chce płacić, za dobre ustawy. Po dłuższym zastano-
wieniu dochodzimy do wniosku, że nie służy również konsultantom z organizacji pozarządowych 
(tzw. „obrońcom zwierząt”). Przede wszystkim dlatego, że, jako rozwiązanie kompromisowe, nie 
stanowi tego, o co walczą owe organizacje, o co im chodziło, skoro całkowicie nie zakazuje się 
doświadczeń na zwierzętach. Oni są niezadowoleni, będą walczyć dalej…

Wbrew założeniom i wbrew pozorom, ustawa nie służy nawet dobru zwierząt, ani laboratoryj-
nych, ani innych, przynajmniej w niektórych punktach. Smutne to, bo, jak powiedział jeden z wy-
kładowców – „nie można prowadzić badań naukowych z wykorzystaniem zwierząt, jeśli nie lubi 
się zwierząt”, a u ogromnej większości z nas, którzy używamy czasem zwierząt do doświadczeń,  
a bardzo lubimy zwierzęta, ustawa wzbudziła nadzieje, które niestety okazały się płonne. Nadzieje 
na rzeczywistą poprawę losu zwierząt doświadczalnych, bo stykamy się czasem z sytuacjami nie 
do zaakceptowania. Ustawa zawiera jednak wiele sprzeczności i zapisów powodujących w istocie 
szkodę zwierzęcia, np. wymóg wstępnego znieczulania zwierzęcia przed eutanazją (która sama 
polega często na przedawkowaniu środka znieczulającego), sposób stosowania dwutlenku węgla 
do uśmiercania, niedokładne i błędne definicje, jak „dekapitacja przez odcięcie szyi”, nieintuicyj-
ne, bo nie używane przez ogół społeczeństwa pojęcia (np.: „dobrostan”3, ,,dystres”4) i wiele innych. 

Przede wszystkim jednak ustawa zawiera błąd „ideologiczny” – zakładając „lepszość” śmier-
ci od życia w  cierpieniu. Przedkłada tym samym wartość życia w  komforcie nad wartość życia  
w ogóle. Zwierzę nie jest świadome swojej śmiertelności, a cierpi podobnie do człowieka. Decy-
dujemy zatem za nie: lepiej je zabić (w celu skrócenia cierpienia lub na przykład dla „pobrania na-
rządów”5), niż pozwolić mu cierpieć. Szczytne to, ale jednocześnie bardziej, niż cokolwiek, uprzed-
miotawia zwierzę. Może prowadzić do akceptacji prawnej eutanazji i do innych konsekwencji nie 
do zaakceptowania, jak np. do zakazu utrzymywania zwierząt w hospicjach. Tymczasem istnieje 
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, rozpoczynająca się od stwierdzenia (rozdz. 
1., art. 1.1.) „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Choć ustawa z dn. 15 stycznia 2015 r. „zmienia 
ustawę z dn. 21 sierpnia 1997 r.”, (przypis 1.), nie jest określone czy zmienia ją również w aspekcie 
poruszonym w artykule 1.1. rozdziału 1. Jeśli nie zmienia, to zwierzę rzeczywiście nie jest rzeczą!  
A jeśli by zmieniała? To znacznie gorzej. To znaczy, że zwierzę jest rzeczą! Albo, że raz jest, a raz nie 
jest! Tak czy inaczej, w ustawie z 15 stycznia 2015 r. o byciu rzeczą lub nie byciu nie ma wzmianki.

Czemu w takim razie nowe prawo służy? Jeśli nie duchowi, to literze – a zatem służy Biurokra-
cie, a jeśli Biurokracie, to i Skorumpowanemu Biurokracie. Biurokracja rodzi korupcję, choćbyśmy 
się nie wiem jak przed tym bronili. A komu? Jeśli nie Zwierzęciu, Ustawodawcy, Konsultantowi, 
jeśli nie Posłom, jeśli nie Uczelni – Użytkownikowi, który „prędzej czy później zostanie skreślony, 
bo uchybienia wobec tej ustawy się nie przedawniają”..?

a TO cI HISTORIa!
„Wasze niby-zachodnie urzędy, w których obowiązują  
zachodnie, niby, zasady, są tak naprawdę wschodnie, bo 
tylko małpują zachodnie rozwiązania nie czując ich sensu, 
nie używając prawa w taki sposób, do jakiego zostały stwo-
rzone, olewając jego ducha, a manipulując literą.” 

Ziemowit Szczerek, „Siódemka”, Korporacja Halart,  
Kraków 2014
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W trzecim kwartale 2015 roku zrealizowane zo-
stały kolejne zadania przewidziane w projekcie 
KNOW. W  ramach działania A  (Rozwój i  zwięk-
szenie potencjału naukowego i  aplikacyjnego 
WBBiB) pracownicy WBBiB po raz drugi mogli 
się starać o dofinansowanie wyjazdów na konfe-
rencje i warsztaty oraz krótko i długoterminowe 
staże w ośrodkach zagranicznych. 

W ramach działania B (Rozwój Młodej Kadry) 
ogłoszony został pierwszy konkurs na roczne 
staże podoktorskie. W  wyniku przeprowadzo-
nej rekrutacji do pracy na stanowisku asystenta 
przyjętych zostało 5 osób (w Zakładzie Bioche-
mii Analitycznej – dr Michał Bukowski, w Zakła-
dzie Biologii Komórki – dr Damian Ryszawy i dr 
Katarzyna Piwowarczyk, w  Zakładzie Biotech-
nologii Medycznej – dr Magdalena Kozakowska 
natomiast w Zakładzie Mikrobiologii – dr Miro-
sław Książek).

Jeśli chodzi o zadania przypisane do działa-
nia C (Rozwój dydaktyki) to 1 lipca zapadła decy-
zja o przyznaniu finansowania z dotacji KNOW 
16 projektom badawczym zgłoszonym przez 
doktorantów. Ich autorami są: Filip Bartnicki 
(Zakład Biotechnologii Roślin), Elżbieta Boratyn 
(Pracownia Genetyki Molekularnej i  Wirusolo-
gii), Maria Czarnek (Zakład Biochemii Komórki), 
Szymon Czauderna (Zakład Biotechnologii Me-
dycznej), Małgorzata Durbas (Pracownia Gene-
tyki Molekularnej i  Wirusologii), Izabela Głów-

czyk (Zakład Mikrobiologii), Agnieszka Hoang 
(Pacownia Biofizyki Komórki), Monika Janczak 
(Zakład Biochemii Analitycznej), Tomasz Klaus 
(Zakład Biochemii Komórki), Anna Kusienicka 
(Zakład Biotechnologii Medycznej), Paulina Ma-
rona (Zakład Biochemii Ogólnej), Paweł Mystek 
(Zakład Biochemii Fizycznej), Anna Niewiarow-
ska-Sendo (Zakład Biochemii Analitycznej), Ewa 
Podgórska (Zakład Biofizyki), Piotr Stępień (Za-
kład Biofizyki) i  Dawid Wnuk (Zakład Biologii 
Komórki). 

Poza tym, 72 pracowników otrzymało do-
datek motywacyjny za osiągnięcia dydaktycz-
ne, jak również po raz pierwszy ruszył program 
przyznawania stypendiów naukowych dla stu-
dentów i doktorantów WBBiB. 

Stypendium dla doktorantów nosi imię prof. 
Jana Zurzyckiego (z  sylwetką tego naukowca 
można się zapoznać w  7. numerze „Tripletu”) 
natomiast stypendia dla studentów otrzyma-
ły przydomki JUNIOR (dla studentów I-III roku  
z  kierunków Biotechnologia, Biochemia i  Biofi-
zyka) oraz MASTER (dla studentów IV-V roku Bio-
fizyki oraz I i II roku Biotechnologii Molekularnej 
i Biochemii II stopnia).
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 „Zaraz, nie tak prędko!” – zaoponował w tym momencie jeden z uczestników szkolenia –„Zadzwoniłem do kancelarii 
prawnej, obsługującej nasz Instytut. Siedzą i badają sprawę. Kwestia przedawnienia6, skreślenia bądź NIE skreślenia jest do 
wybronienia. Trzeba tylko przysiąść nad Kodeksem Cywilnym”. Właśnie! Przysiąść, przeanalizować, znaleźć rozwiązanie (lub 
nie) i… wziąć kasę! Bo przecież to nie naukowcy, nie posłowie, ba, nie organizacje pozarządowe „fizycznie” piszą ustawy. 
Nie oni są odpowiedzialni za ich ostateczny kształt słowny, a pamiętajmy, że tutaj słowa stanowią o tym, co wolno, czego 
nie wolno, i o tym – czego nie wiadomo czy wolno, czy też nie („lub czasopisma”, jak zauważył inny z dyskutantów podczas 
szkolenia)… No więc kto faktycznie pisze ustawy, a potem docieka, czy dana sytuacja podpada pod paragraf? Kto TAK pisze 
ustawy? Kto uzyska potem finansową korzyść, zawsze, niezależnie od tego, po czyjej stronie opowie się sąd? Trzecia władza! 

Przemysław M. Płonka, Dominika Michalczyk-Wetula

1. Jest to felieton autorski i wszystkie poglądy w nim przedstawione i zobrazowane są osobistymi poglądami autorów.
2. Dziękujemy dr Beacie Płonce za wnikliwą konsultację!
3. Warto przeanalizować różnorodność definicji dobrostanu np. w Internecie.
4. To bardzo specjalistyczny termin, w psychologii istnieje obok niego pojęcie „eustresu”.
5. Śmierć (poza pewnymi wyjątkami, np. w badaniach toksykologicznych) nie może być skutkiem procedury i dlatego, jeśli stan zwierzę-

cia pogarsza się, lekarz weterynarii może w każdej chwili zażądać… jego uśmiercenia! (Zabić, by „samo” nie padło.) Z drugiej strony, 
często zabijamy zwierzę wyłącznie dla pobrania narządów. Ale ponieważ śmierć nie może być skutkiem procedury, to ustawodawca 
określił, że zabicie dla pobrania narządów NIE JEST procedurą. Mielibyśmy tu zatem kuriozalną gradację 3 rodzajów śmierci – śmierć 
w wyniku procedury („najgorsza”), zabicie dla zabicia (i pobrania narządów), wreszcie zabicie dla dobra zwierzęcia (ta „najlepsza”). 
Tymczasem wiemy doskonale, że zwierzę zwykle rozpaczliwie broni się przed śmiercią, nawet jeśli bardzo cierpi!

6. Chyba chodziło o prekluzję.

KnOW
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