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Recenzja osiągnięcia naukowego dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej, zatytułowanego
"Homeostaza białkowa i funkcjonowanie mitochondriów w warunkach optymalnych i stresu na
przykładzie Arabidopsis thaliana i Dictyostelium discoideum", oraz innych osiągnięć naukowych,

organizacyjnych i dydaktycznych, w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

l. Ocena osiągnięcia naukowego

Oceniano osiągnięcie naukowe dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej, zgłoszone jako cykl 8 publikacji
(powstałych w latach 2014-2022): 5 prac doświadczalnych oraz 3 prac przeglądowych pt.
"Homeostaza białkowa i funkcjonowanie mitochondriów w warunkach optymalnych i stresu na
przykładzie Arabidopsis thaliana i Dictyostelium discoideum"

'na

Publikacje stanowiące oceniane osiągnięcie naukowe są wieloautorskie (3-9 autorów) i są
opublikowane w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR) o współczynniku IF od 4, 534 do
8,005. Łączny IF prac (podany w dokumentacji) wynosi ok. 46, 6. Z wyjątkiem jednej publikacji
(przeglądowej w czasopiśmie Proteosomes) zgłoszone prace mają od 100 do 140 punktów tzw.
ministerialnych. Sumaryczna liczba punktów "ministerialnych" to 840. W pracach zgłoszonych jako
osiągniecie naukowe dr Małgorzata Heidorn-Czarna jest pierwszym autorem lub wskazuje na tzw.
"równy wkład w powstanie pracy" w 6 pracach. Należy podkreślić, że w publikacjach stanowiących
osiągniecie naukowe dr Małgorzata Heidorn-Czarna jest w 4 publikacjach tzw. autorem

korespondującym. Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz oświadczeń współautorów
można stwierdzić, że wkład dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej jest istotny zarówno na poziomie

sformułowania hipotez badawczych, planowania badań/ wykonywania doświadczeń, oraz analizy i
interpretacji wyników oraz przygotowania artykułów. W przypadku tzw. autorstwa
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korespondującego dr Małgorzata Heidorn-Czarna prowadziła korespondencję z wydawcami w

procesie recenzowania publikacji. Prace byty cytowane kilkadziesiąt razy.

Przedstawione publikacje powstały na podstawie prowadzonych przez dr Małgorzatę Heidorn-

Czarną badań. Jedna z prac eksperymentalnych dotyczy badań z wykorzystaniem mitochondriów

śluzowca Dictyostelium discoideum i była realizowana podczas pobytu pod aktorskiego w ramach

stypendium im. Aleksandra von Humboldta w Niemczech i następnie w ramach działalności

konsorcjum PRIME-XS (7th Framework EU Programme). Pozostałe prace dotyczące mitochondriów

roślinnych rzodkiewnika Arabidopsisthaliana powstały w okresie zatrudnienia dr Małgorzaty

Heidorn-Czarnej w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki kierowanym przez prof. dr hab. Hannę

Jańską na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tych pracach badano m. in.

biogenezę mitochondriów w czasie kiełkowania nasion, rolę proteaz w ochronie roślin przed

skutkami długotrwałego stresu umiarkowanie podwyższonej temperatury oraz udział proteaz w

procesowaniu białek mitochondrialnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo

wyrafinowana i szeroka metodyka prowadzonych badań.

Podsumowując, bardzo pozytywnie oceniam osiągnięcie naukowe dr Małgorzaty Heidorn-

Czarnej stanowiące podstawę wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Stanowi je cykl

powiązanych tematycznie artykułów naukowych, które są nie tylko interesujące, ale także mają

znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauk biologicznych i wiedzy dotyczącej, szeroko rozumianej,

bioenergetyki, a w szczególności homeostazy białkowej i funkcjonowania mitochondriów w

warunkach stresowych.

II. Ocena pozostałego dorobku naukowego, aktywności naukowej realizowanej w więcej

niż jednej uczelni czy instytucji naukowej", w szczególności zagranicznej oraz ocena staży

naukowych

Przedstawione osiągnięcie naukowe dr Małgorzty Heidorn-Czarnej składa się z artykułów, które

powstały z wykorzystaniem dwóch organizmów modelowych, śluzowca Dictyostelium discoideum i

rośliny Arabidopsis thaliana. Praca z Dictyostelium discoideum powstała dzięki doświadczeniu jakie

dr Małgorzata hleidorn-Czarna nabyła na etapie realizacji rozprawy doktorskiej pod kierunkiem

(promotorstwem) prof. dr hab. Wiesławy Jarmuszkiewicz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
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w Poznaniu. Warto podkreślić, że to wiodący ośrodek w zakresie badań bioenergetycznych w Polsce.

W roku 2006 otrzymała roczne stypendium krajowe dla młodych uczonych w programie START

przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W tym czasie, dr Małgorzta Heidorn-Czarna

odbyła roczny staż w Laboratory of Bioenergetics and Cellular Physiology, Liege University w Belgii,

kierowanym przez prof. Francisa Sluse. Ten pobyt pozwolił na poznanie technik proteomicznych i

zaowocował wspólną publikacją. Te badania zainspirowały dr Małgorzatę Heidorn-Czarną do badań

proteomu i fosfoproteomu mitochondriów śluzowca. Po obronie pracy doktorskiej, w latach 2008-

2011 dr Małgorzta Heidorn-Czarna pracowała w pracowni prof. Ruperta Mutzel w Institut fur

Biologie-Mikrobiologie, Freie Universitat Berlin. W tym okresie nawiązała również współpracę z

prof. Paulem Fisher z La Trobe Uniyersity w Melbourne i uzyskała stypendium podoktorskie

finansowane przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta. Pracajaka powstała dzięki współpracy

z prof. Mutzel i prof. Fisher jest jedną z publikacji przedstawionych w dokumentacji jako osiągnięcie

naukowe.

W 2011 r. dr Małgorzata Heidorn-Czarna dołączyła do grupy prof. dr hab. hlanny JańskieJ na

Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (pracuje tu do chwili obecnej na stanowisku

adiunkta naukowo-dydaktycznego). Praca w grupie prof. Jańskiej pozwoliła poszerzyć wiedzę na

temat kolejnego organizmu modelowego: rzodkiewnika pospolitego. Dodatkowo pozwoliło to nabyć

nowego doświadczenia w biologii molekularnej. Badania z wykorzystaniem A. thaliana skupiły się

głównie na badaniu roli systemu proteolitycznego mitochondrióww biogenezie tych organelli i

zapewnieniu ich prawidłowego funkcjonowania na etapie kiełkowania i w późniejszych etapach

wzrostu rośliny. Efektem tej pracy są prezentowane we wniosku publikacje. Były one wspierane

finansowano przez Narodowe Centrum Nauki. W grancie OPUS 4 dr Małgorzata Heidorn-Czarna

pełniła rolę kierownika projektu. Natomiast w grancie OPUS 14 pełniła rolę głównego wykonawcy

W trakcie swojej kariery naukowej dr Małgorzata Heidorn-Czarna współpracowała z

naukowcami z różnych uczelni i instytutów badawczych krajowych i zagranicznych. Można tu

wymienić m. in. następujące osoby: prof. dr Rupert Mutzel (Institut fur Biologie-Mikrobiologie, Freie

Universitat Berlin), prof. dr Knud Hermann Nierhaus (Max-Planck-lnstitut fur Molekulare Genetik,

Berlin) oraz prof. dr Róża Maria Kamp (Beuth Hochschule fur Technik, Berlin). W okresie pracy

naukowej w Institutfur Biologie-Mikrobiologie, Freie Universitat Berlin była promotorem
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eksperymentalnej pracy licencjackiej Hanny Elizabeth Tanzil. Dzięki współpracy miała możliwość
korzystania z oprogramowania Delta 2-D (DECODON) do analiz obrazów żeli elektroforetycznych/
którym dysponowała grupa badawcza prof. Kamp. Dr Małgorzata Heidorn-Czarna współpracowała
również z prof. Paul Fisher oraz dr Sanjanie Fernando (Department of Physiology, Anatemy and
Microbiology, La Trobe University, Melbourne). Prof. Fisher i jego najbliższy współpracownik, dr
Fernando, umożliwili realizację podoktorskiego projektu "Dictyostelium discoideum mitochondrial
phosphoproteome plasticity during growth and development. The role of TOR and AMP-dependent
protein kinases". Projekt byt finansowany przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta.

Dr Małgorzata Hefdorn-Czarna współpracowała z prof. dr hab. Wiesławą Jarmuszkiewicz (Zakład
Bioenergetyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu) oraz z dr Dominikiem Domańskim (Pracownia Spektrometrii Mas, Instytut Biochemii i
Biofizyki PAN). Dr Domański był głównym wykonawcą projektu "Rola mitochondrialnej proteazy
AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana",
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warto tez wspomnieć o współpracy z prof. dr hab. Waldemarem Marczewskim (Instytut
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików). Wiedza z zakresu badań
proteomu i bioenergetyki mitochondriów roślinnych dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej została
zauważona przez grupę prof. Marczewskiego i doprowadziła do wykonania eksperymentów, których
efektem była publikacja: Szajko, K" Sołtys-Kalina, D., Heidorn-Czama, M., Dajmund-Smyda, P,
Wasilewicz-Flis, l., Janska, H., Marczewski, W. (2022) Transcriptomic and proteomic data proyide
new insights fnto cold-treated potato tubers with T-and D-type cytoplasm. Planta 255:97.

Stąd konkluzja, że dr Małgorzata Heidorn-Czarna posiada umiejętność zdobywania funduszy na
badania naukowe i realizacji badań we współpracy z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami
badawczymi. Dr Małgorzata Heidorn-Czarna wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną
w więcej niż jednej instytucji naukowej i spełnia wymóg stawiany osobom ubiegającym się o stopień
doktora habilitowanego.

III. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego
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Z racji miejsc zatrudnienia dr Małgorzata Heidorn-Czarna ma ogromne doświadczenie

dydaktyczne. Do osiągnięć dydaktycznych można zaliczyć dużą praktykę w przygotowaniu i

prowadzeniu zajęć w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w języku polskim i angielskim.

Pierwsze zajęcia dydaktyczne Małgorzata Heidorn-Czarna prowadziła już na etapie studiów

doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Później, w

czasie pobytu dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej w Institutfur Biologie-Mikrobiologie, Freie Universitat

Berlin, prowadziła zajęcia dydaktyczne w języku angielskim: "Microbiology of Eukaryotic

Organisms". Od czasu zatrudnienia na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

prowadziła liczne zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim. Realizowała w języku polskim

m. in. zajęcia dotyczące struktury i funkcji białek i cukrów, molekularnych podstaw ewolucji

genomów oraz ćwiczenia dotyczące techniki biologii molekularnej. Zajęcia w języku angielskim

prowadzone przez dr Małgorzatę Heidorn-Czarną obejmowały m. in. wykłady "Metabolism of

Nucleic Acids" oraz ćwiczenia "Techniques in Molecular Biology". Niewątpliwie do osiągnięć

dydaktycznych dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej należy również opracowanie programu i skryptów do

zajęć laboratoryjnych i wykładów. Opracowała również program i wykłady "Metabolism of Nucleic

Acids" dla studentów biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Warto podkreślić, że

prowadzone zajęcia zostały docenione przez studentów, gdyż dzięki ich głosom znalazła się w gronie

dziesięciu wyróżnionych wykładowców i wykładowczyń spośród wszystkich uczelni wyższych we

Wrocławiu w jubileuszowej edycji plebiscytu "Kubek dla Wykładowcy" Radia Luz (2022 rok).

Dr Małgorzata Heidorn-Czarna była opiekunem (promotorem tub promotorem pomocniczym)

wielu prac dyplomowych prowadzonych w języku polskim i angielskim w ośrodkach naukowych w

kraju i zagranicą, W czasie pobytu w Institut fur Biologie-Mikrobiologie, Freie Universitat Berlin

sprawowała opiekę nad pracami licencjackimi i magisterskimi prowadzonymi w języku angielskim

Następnie, od momentu zatrudnienia w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki na Wydziale

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego sprawowała opiekę nad 10 pracami magisterskimi i 22

pracami licencjackimi (5 napisanych było w języku angielskim). Dr Małgorzata Heidorn-Czarna była

również promotorem pomocniczym dwóch prac doktorskim.

Popularyzacja nauki też była obszarem, gdzie dr Małgorzata Heidorn-Czarna intensywnie

działała. Przeprowadziła m. in. wykład "Wykorzystanie organizmów modelowych w badaniach
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chorób człowieka" dla licealistów z województwa dolnośląskiego w ramach współpracy Wydziału
Biotechnologii ze szkołami.

Do osiągnięć organizacyjnych należy udział w przygotowaniu dwóch konferencji naukowych o
zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Dr Małgorzata Heidorn-Czarna wspótorganizowała 9th International Conference for Plant

Mitochondrial Biology, która odbyła się w 2015 roku we Wrocławiu. Liczba uczestników z całego
świata to około 200 osób. Pełnione funkcje przez dr Małgorzatę Heidorn-Czarną to m. in. udział w
radzie naukowej konferencji, opracowanie informacji na stronę internetową konferencji oraz
kontakt elektroniczny z uczestnikami konferencji.

Dodatkowo dr Małgorzata Heidorn-Czama współorganizowała 7th Mitochondrion 2018

"Mitochondria in the spotlight" we Wrocławiu. Są to konferencje zainicjowane przez Sekcję
Bioenergetyki Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Liczba uczestników z polskich ośrodków
naukowych wynosiła około 80 osób. Dr Małgorzata Heidorn-Czarna brata udział m. in. w radzie
naukowej tej konferencji.

Bardzo pozytywnie oceniam dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski habilitantki.
Szczególnie dorobek dydaktyczny jest wybitny.

IV. Podsumowanie i wniosek końcowy

Na podstawie oceny dokumentacji dotyczącej osiągnięcia naukowego, osiągnięć naukowo-

badawczych, dorobku dydaktycznego oraz współpracy międzynarodowej, stanowiących podstawę
postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, bardzo wysoko oceniam
całokształt dorobku naukowego dr Małgorzaty Heidorn-Czamej. Zestaw publikacji przedstawiony do
oceny stanowi oryginalny i nowatorski wkład do wiedzy dotyczący funkcjonowania mitochondriów.

Dorobek dr Heidorn-Czarnej, który oceniam bardzo wysoko, stanowi znaczący wkład do rozwoju
nauki w zakresie bioenergetyki, w pełni odpowiadający kryteriom ustawowym stawianym przy
ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w
dyscyplinie nauk biologicznych. Dlatego też popieram wniosek o nadanie dr Małgorzacie Heidorn-
Czarnej stopnia doktora habilitowanego.

JJMC4
Prof. dr hab. Adam Szewczyk
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