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“If we knew what it was we were doing,  
it would not be called research, would it?” 

A. Einstein 



1. Informacja o zebraniach naukowych. 
***************************************************************************** 
 
W dniu 7 grudnia 2009, o godzinie 12.00, w sali wykładowej im. J. Świeckiego, odbędzie się 
Instytutowe Zebranie Naukowe. Przedmiotem zebrania będzie przedstawienie założeń dwu prac 
doktorskich: 

Maciej Grajek: „Ocena skuteczności i ryzyka niepowodzeń mikrozespoleń naczyniowych w 
chirurgii rekonstrukcyjnej chorych na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i 
szyi”; opiekunem pracy jest doc. dr hab. Adam Maciejewski 

 
Mirosław Śnietura: „Przydatność oceny ekspresji genu PTEN oraz infekcji wirusem 
brodawczaka ludzkiego w algorytmie diagnostyczno-leczniczym u chorych z rakiem 
płaskonabłonkowym regionu głowy i szyi leczonych chirurgicznie i napromienianych 
pooperacyjnie”; opiekunem pracy jest doc. dr hab. Dariusz Lange 

 
****************************************************************************** 

 
Seminaria Działu Badawczego (czwartki, godzina 9.15, Sala Wykładowa im. Święckiego) 

03.12.2009 Agnieszka Szurko (ZRDK): Strategie diagnostyczne i terapeutyczne w nowotworach 
Her2-pozytywnych. 

10.12.2009 Piotr Widłak (ZRDK): Profile masowe białek surowicy – do czego i w jaki sposób 
możemy je wykorzystać 

17.12.2009 Andrzej Smagur (ZBM): Nekroza w stymulacji odpowiedzi immunologicznej  

 
****************************************************************************** 

 
Kliniczne Zebrania Naukowe (środy, godzina 8.15, Sala Konsyliarna Przychodni): 
 

02.12.2009 Stanisław Owczarek (III Klinika Radioterapii): Profilaktyka raka szyjki macicy 

09.12.2009 Michał Jarząb (Klinika Onkologii Klinicznej): Molekularne czynniki predykcyjne dla 
doboru hormonoterapii i chemioterapii chorych na raka piersi  

16.12.2009 Adam Maciejewski (Klinika Chirurgii Onkologicznej): Prefabrykacja płatów 
mikronaczyniowych; doświadczenia własne na modelu zwierzęcym 

23.12.2009 Hubert Urbańczyk (Zakład Radioterapii): IGIMRS (kierowana obrazowaniem 
radiochirurgia z zastosowaniem modulacji intensywności wiązki) u chorych na 
raka stercza. 

Katarzyna Bałasz (Zakład Radioterapii): Wpływ miastenii na długość przeżycia 
chorych na grasiczaka leczonych promieniami 

30.12.2009 Zakład Radiodiagnostyki 

 
****************************************************************************** 

Redakcja Biuletynu prosi o nadsyłanie informacji dotyczących seminariów i zebrań naukowych 
odbywających się we wszystkich jednostkach naszego Instytutu. Przypominam, że udział w wykładach, 
seminariach i zebraniach naukowych należy do podstawowych obowiązków pracowników naukowych [pw]. 



2. Inne Informacje 
******************************************************************************* 

Zarządzeniem nr 11/2009 z 19 października 2009 Dyrektor Instytutu powołał Kolegium Naukowe 
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskie-Curie, Oddział w Gliwicach. Kolegium 
Naukowe pełni funkcje opiniotwórcze i doradcze dla działań i decyzji Dyrekcji Instytutu. 
Przewodniczącą Kolegium Naukowego została prof. Barbara Jarząb, a w jego skład weszli: 

reprezentujący część kliniczną: doc. Sebastian Giebel, prof. Jerzy Hołowiecki, doc. Adam 
Maciejewski, prof. Krzysztof Składowski, prof. Rafał Suwiński, prof. Rafał Tarnawski, 

reprezentujący część diagnostyczno-fizyczną: doc. Barbara Bobek-Billewicz, doc. Dariusz Lange, 
doc. Maria Sokół, doc. Krzysztof Ślusarek, 

reprezentujący część badawczą: prof. Ewa Grzybowska, prof. Zdzisław Krawczyk, doc. Katarzyna 
Lisowska, doc. Marek Rusin, prof. Stanisław Szala, doc. Wiesława Widłak, prof. Brunon Zemła.   

 

******************************************************************************* 

20 listopada 2009 odbył się 2nd Polish-German Cancer Workshop, z dwiema sesjami: “Molecular 
Epidemiology of Cancer” oraz “Functional Genomics in Cancer Research” (więcej informacji na 
stronie http://gsn.io.gliwice.pl/program.html). Uzgodniono, że kolejne spotkanie, 3rd Polish-
German Cancer Workshop, odbędzie się 17 czerwca 2010, w Heidelbergu, a jego tematem 
będzie “Radiobiology and Radiooncology”. Organizację programu polskiej części spotkania 
koordynuje prof. Rafał Tarnawski. 

 

******************************************************************************* 

W dniu 13 lutego 2010 (sobota), na Stożku (Wisła) odbędą się zawody narciarskie o Puchar 
Instytutu.  
Zainteresowani mogą kontaktować się: janusz@io.gliwice.pl oraz slosarek@io.gliwice.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************* 
Redakcja prosi o nadsyłanie informacji, które uznacie Państwo za ważne i warte zamieszczenia w Biuletynie.  
******************************************************************************* 


