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1. Informacja o zebraniach naukowych. 
 
*************************************************************************** 
 
Zakłady Biologii (ZBM, ZBN i ZRDK) zapraszają do udziału w kontynuacji cyklu wspólnych 
seminariów naukowych (czwartki godzina 9.15 w Sali Wykładowej im. J. Święckiego): 
 

04.01.2007    Maria Konopacka (ZRDK) 
Niestabilność genetyczna i zjawisko sąsiedztwa („bystander effect”) indukowane przez 
promieniowanie jonizujące 
 

11.01.2007    Magdalena Olbryt (ZBN) 
Rola hipoksja w progresji nowotworu 
 
18.01.2007    Jolanta Pamuła (ZBM) 
Typy histologiczne raka jajnika 
 
25.01.2007    Katarzyna Lisowska (ZBM) 
Wpływ mutacji genów BRCA1 i TP53 na globalny profil ekspresji genów w raku piersi i w 
raku jajnika 
 
 
***************************************************************** 
 
Dyrekcja Centrum Onkologii zaprasza wszystkich pracowników na spotkanie 
noworoczne, które odbędzie się 21 grudnia 2006 o godz. 12.00 w stołówce.   
 
 
 
***************************************************************** 
Redakcja Biuletynu prosi o nadsyłanie informacji dotyczących seminariów i zebrań naukowych odbywających się 
we wszystkich jednostkach naszego Instytutu.     
 
***************************************************************** 
 



2. Informacja o grantach wewnętrznych 
 
**************************************************************************** 
Szanowni Państwo,  

Przypominam i zachęcam do składania wniosków o dofinansowanie ze środków 
Instytutu badań w ramach priorytetów klinicznych, tzw. grantów wewnętrznych. Zasady 
przygotowywania i oceny projektów w poprzednim numerze Biuletynu. Termin składania 
wniosków: 15 stycznia 2007. Jednocześnie przypominam, że do zgłoszenia projektu powinna 
być dołączona kopia Umowy Członków Konsorcjum. Umowa powinna określać: (i) strukturę  i 
sposób zarządzania konsorcjum, oraz (ii) zasady autorstwa i wykorzystania danych naukowych 
uzyskanych w trakcie realizacji projektu. Umowa powinna być podpisana kierowników 
wszystkich zespołów tworzących konsorcjum. Poniżej przykładowy formularz wniosku 
grantowego (objętość całego wniosku nie powinna przekraczać 10 stron). [pw] 
 
**************************************************************************** 

 
Zgłoszenie projektu do konkursu o grant wewnętrzny COI-Gliwice 

1. Tytuł projektu 

2. Nazwisko kierownika zespołu/konsorcjum realizującego projekt 

3. Streszczenie projektu (do ½ strony tekstu) 

4. Opis merytoryczny projektu, z rozbiciem na poszczególne zadania (do 2 stron tekstu) 

5. Opis materiału klinicznego i proponowanych metod badawczych (do 1 strony tekstu) 

6. Opis elementu nowości i oryginalności naukowej (do ½  strony tekstu) 

7. Opis spodziewanych korzyści dla praktyki klinicznej (do ½ strony tekstu) 

8. Struktura organizacyjna zespołu/konsorcjum realizującego projekt, ze składem osobowym i 

podziałem zadań (może być w formie graficznej) 

9. Harmonogram realizacji projektu 

lp. Nazwa zadania Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
realizacji 

Koszt zadania - 
ze środków COI 
(grant wewnętrzny) 

Koszt zadania - 
z innych środków  

1      
Łącznie:   
 
10. Kosztorys projektu (dotyczy zadań, które mają być  finansowane lub dofinansowane przez grant 
wewnętrzny) 
 lp. Nazwa zadania Planowany 

termin 
realizacji 
zakupu  

Orientacyjny opis zakupu (rodzaj i 
ilość materiałów zużywalnych) 
  

Szacunkowa kalkulacja kosztu 
poszczególnych zakupów 

1     
Łącznie:  
 
11. Informacja informację nt. dodatkowych źródeł finansowania projektu 

12. Data zgłoszenia projektu 

13. Podpis kierownika  zespołu/konsorcjum realizującego projekt 



3. Informacje o stypendiach i konferencjach naukowych 
 
*************************************************************************** 
8th International Meeting on Progress in Radio-Oncology ICRO/OGRO 8 
Salzburg, Austria; 16-19.05.2007  
„wczesne” zgłoszenia (ze zredukowaną opłatą) do 31.01.2007 
www.icrooegro.org 
 
*************************************************************************** 
 
10th International Meeting on Molecular Radiation Biology/Oncology 
Wolfsberg, Szwajcaria; 12-14.05.2007 
termin zgłaszania streszczeń: 15.01.2007 (listę uczestników ustalają Organizatorzy na 
podstawie streszczeń) 
www.wolfsberg-meeting.com 
 
*************************************************************************** 
Informacja o konfrencjach organizowanych przez ESF (European Science Foundation) 
Programme on Frontiers in Functional Genomics na stronie: 
http://www.functionalgenomics.org.uk/sections/activitites/index.htm 
  
Informacja o innych europejskich konferencjach w dziedzinie genomiki funkcjonalnej na 
stronie: 
http://www.functionalgenomics.org.uk/sections/news/other_meetings.htm 
 
ESF Programme on Frontiers in Functional Genomics sponsoruje udział w organizowanych 
przez siebie konferencjach, oraz oferuje stypendia na krótkie (do 15 dni) i dłuższe (do 6 
miesięcy) staże naukowe w europejskich laboratoriach zajmujących się genomiką 
funkcjonalną. Termin zgłaszania wniosków o takie stypendia: kwiecień 2007. 
http://www.functionalgenomics.org.uk/sections/activitites/grants.htm 
 
***************************************************************** 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła swój program na rok 2007.  

w ofercie FNP między innymi (podane są terminy składania wniosków): 
Program START (dla młodych naukowców): 31.10.2007 
Program WSPÓŁPRACA KRAJOWA: 15.04.2007 
Program POWROTY: 30.04.2007 
Program NESTOR: 31.03.2007 i 15.11.2007 
Program KOLUMB (stypendia zagraniczne): 15.03.2007 
Stypendia konferencyjne: 28.02.2007, 30.04.2007, 30.06.2007, 30.10.2007  

Więcej szczegółów na stronie http://www.fnp.org.pl 
 
***************************************************************** 
Przypominam o zgłaszaniu do 31.12.2006 przez kierowników jednostek planów dotyczących 

czestnictwa pracowników naukowych w konferencjach i zjazdach międzynarodowych. [pw] u
 
Przypominam również o obowiązku składania w Sekcji Programów Naukowych, Grantów i 
Współpracy Międzynarodowej sprawozdań z wyjazdów naukowych finansowanych lub 

ofinansowanych ze środków własnych Instytutu. [pw] d
 
***************************************************************** 
Redakcja Biuletynu prosi o nadsyłanie informacji dotyczących interesujących konferencji i zjazdów naukowych. 
***************************************************************** 
 

http://www.icrooegro.org/
http://www.wolfsberg-meeting.com/
http://www.functionalgenomics.org.uk/sections/activitites/index.php
http://www.functionalgenomics.org.uk/sections/news/other_meetings.htm
http://www.functionalgenomics.org.uk/sections/activitites/grants.htm
http://www.fnp.org.pl/


4. Inne informacje 
 
*************************************************************************** 
Szanowni Państwo,  
Przypominam i zachęcam do udziału w konkursie o Nagrodę Dyrektora Oddziału za 
najlepsze prace naukowe wykonane w Gliwickim Oddziale Instytutu. Regulamin Konkursu w 
poprzednim numerze Biuletynu. Termin zgłaszania prac do 31.12.2006. Proszę o zgłaszanie 
prac w wersji elektronicznej (dokumenty PDF) na adres widlak@io.gliwice.pl (forma 
preferowana) lub jako kopia drukowana. [pw] 
 
*************************************************************************** 
W trakcie II Kongresu Onkologii Polskiej (Poznań, 25.10.2006,) odbył się konkurs  
„Young Scientists Forum”.  
 
Pierwsze miejsce w konkursie na prezentację ustną zdobyła Katarzyna Galwas za pracę: 
Response of a transplantable mouse mammary carcinoma to single doses of accelerated 
carbon ions. 
 
Trzecie miejsce w konkursie na prezentację ustną zdobył Łukasz Matulewicz za pracę: 
Magnetic resonance spectroscopy in evaluating the response to irradiation of normal-
appearing brain tissue. 
 
Nagrodę za plakat zdobyła Marta Szlag za pracę: Searching for a new quality assurance test 
tool and source position verification techniques for HDR brachytherapy. 
 
Nagrodzonym koleżankom i koledze gratulujemy sukcesu!  
 
*************************************************************************** 
Redakcja prosi o nadsyłanie informacji, które uznacie Państwo za ważne i warte zamieszczenia w Biuletynie. 
   
*************************************************************************** 
Korzystając z niepowtarzalnej okazji  
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Piotr Widłak 
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