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

A. Einstein 



 
1. Zebrania naukowe 
******************************************************************************* 
 
Seminaria Działu Badawczego (czwartki, godzina 9.15, Sala Wykładowa im. Święckiego) 

14.06.2012 Beata Kaleta (KOKiD): Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu raka jajnika  

21.06.2012 Brygida Białas (ZBt): Ewolucja od radu do nowoczesnych technik brachyterapii  

28.06.2012 Dariusz Lange (ZPN) - Czy w dobie badań genetycznych tradycyjna histopatologia 
jest ciągle potrzebna? 

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

06.06.2012 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 

13.06.2012 Iwona Wziętek (ZRt): Wpływ interwału czasowego pomiędzy przedoperacyjną 
radioterapią hyperfrakcjonowaną a zabiegiem operacyjnym na wyleczenia 
miejscowe i odsetek zachowanych zwieraczy u chorych na raka odbytnicy. 

Jerzy Hołowiecki (OTS): Cladribine, but not Fludarabine added to Daunorubicin 
and Cytarabine during induction prolongs survival of patients with Acute 
Myeloid Leukemia: a multicenter, randomized phase III study. 

20.06.2012 Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

27.06.2012 Zakład Radiodiagnostyki 
Aleksandra Rusin (CBT): Możliwości badawcze współczesnych technik 

mikroskopowych 

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

Granty uzyskane w ostatnim konkursie Narodowego Centrum Nauki  

OPUS 2 („Normalne” projekty badawcze): 

Odnowa niszy krwiotwórczych komórek macierzystych u osób po alogenicznym przeszczepieniu szpiku; 
kier. Sebastian Giebel; 400.000 PLN (NZ6) 

Ocena roli czynnościowej grasicy w modelu autologicznej transplantacji krwiotwórczych komórek 
macierzystych z poprzedzającą terapią mieloablacyjną; kier. Sebastian Giebel; 382.000 PLN (NZ6) 

PRELUDIUM 2 (Projekty badawcze dla młodych badaczy ze bez stopnia doktora):  

Metody wykrywania rearanżacji genów (transkryptów fuzyjnych) w raku brodawkowatym tarczycy, przy 
użyciu masywnie równoległego sekwencjonowania transkryptomu; kier. Aleksandra Pfeifer; 227.105 
PLN (NZ2) 

Udział białka SPEN w regulacji transkrypcji; kier. Joanna Korfanty; 369.500 PLN (NZ3) 

Badanie profilu mutacji somatycznych w raku pęcherzykowym tarczycy metodą sekwencjonowania 
masywnie równoległego. Porównanie metod Sangera oraz sekwencjonowania głębokiego w kontekście 
oznaczania zmian somatycznych; kier. Bartosz Wojtaś; 215.000 PLN (NZ5) 

SONATA 2 (Projekty badawcze dla młodych badaczy ze stopniem doktora): 

Scharakteryzowanie białek swoistych dla molekularnych marginesów guza nowotworowego za pomocą 
obrazowania molekularnego Imaging Mass Spectrometry; kier. Magdalena Kalinowska-Herok; 761.000 
PLN (NZ4) 

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

Na 31 Kongresie ESTRO, który odbył się w dniach 9-13 Maja w Barcelonie, nasza koleżanka dr Iwona 
Wziętek zdobyła pierwsze miejsce w konkursie "Best Young Researcher Poster Award". Gratulacje! 

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

W dniach 14-16 Maja w Oslo odbyła się konferencja Sieci Instytucji Siostrzanych MD Anderson Cancer 
Center w Houston. Nasz Instytut reprezentowali: Katarzyna Behrendt, Sebastian Giebel, Michał Jarząb, 
Wojciech Majewski, Leszek Miszczyk i Piotr Widłak. Wszystkie prezentacje naszych przedstawicieli 
spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników konferencji. 

Inauguracyjny wykład prof. Ronalda De Pinho, Prezydenta MDACC, powinien być dostępny na stronie: 
GAP2012 Conference lectures/videos now available - http://bit.ly/GAP2012tv 

Uroczystość podpisania formalnej umowy włączającej nasz Instytut do Sieci Instytucji Siostrzanych – 
Globar Academic Programs MDACC planowana jest 2 lipca 2012 w Ministerstwie Nauki.   

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

Śląski Oddział PTOK w dniach 19-21 października  2012 organizuje Konferencję -  VIII Śląska 
Szkoła Onkologii Klinicznej -  „Postępy w onkologii”. Konferencja odbędzie się w OW Orle Gniazdo 
Hucisko, we Włodowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

Szczegółowe informacje o konferencji zostaną zamieszczone na stronie śląskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Onkologii Klinicznej: www.ssok.org.pl 

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



Do Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie wybrani zostali: 
prof. Zbigniew I. Nowecki (COI-Warszawa) – 349 głosów 
prof. Andrzej Kawecki (COI-Warszawa) – 341 głosów  
prof. Jan Walewski (COI-Warszawa) – 340 głosów  
prof. Krzysztof Bujko (COI-Warszawa) – 309 głosów 
prof. Andrzej Rutkowski (COI-Warszawa) – 298 głosów  
prof. Janusz A. Siedlecki (COI-Warszawa) – 275 głosów 
prof. Sergiusz Markowicz (COI-Warszawa) – 255 głosów 
prof. Piotr Rutkowski (COI-Warszawa) – 254 głosów 
prof. Anna Niwińska (COI-Warszawa) – 200 głosów 
prof. Rafał Tarnawski (COI-Gliwice) – 971 głosów 
prof. Rafał Suwiński (COI-Gliwice) – 945 głosów 
prof. Sebastian Giebel (COI-Gliwice) – 789 głosów 
prof. Piotr Widłak (COI-Gliwice) – 606 głosów 
prof. Jerzy Mituś (COI-Kraków) – 597 głosów 
prof. Jan Kulpa (COI-Kraków) – 596 głosów 
prof. Krzysztof Urbański (COI-Kraków) – 578 głosów 
dr Beata Sas-Korczyńska (COI-Kraków) – 1126 głosów 
dr Wojciech Majewski (COI-Gliwice) – 940 głosów 

 
Ponadto, Minister Zdrowia powołał do składu Rady następujące osoby: prof. Jacek Fijuth (Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi), prof. Jakub Gołąb (Warszawski Uniwersytet Medyczny), prof. Monika Prochorec-
Sobieszek (Instytut Hematologii), prof. Przemysław Juszczyński (Instytut Hematologii), prof. Ewa Lech-
Marańda (Instytut Hematologii), prof. Rafał Dziadziuszko (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Paweł 
Krawczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. Maria Litwiniuk (Wielkopolskie Centrum Onkologii), dr 
Tomasz Stokłosa (Warszawski Uniwersytet Medyczny), dr Renata Duchnowska (Wojskowy Instytut 
Medyczny), dr Ewa Kalinka-Warzocha (Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi), dr Wojciech 
Rogowski (Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii).  

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

Konkurs na minigranty dla młodych badaczy wykonujących w Instytucie prace doktorskie 
Otwarty zostaje wewnętrzny konkurs na dofinansowanie badań naukowych służących rozwojowi 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Warunki konkursu:  

1) W konkursie mogą wziąć udział pracownicy Instytutu mający otwarte przewody doktorskie i/lub 
osoby będące studentami Studium Doktoranckiego Centrum Onkologii. 

2) Wnioskodawca powinien przygotować opis proponowanego projektu zawierający: 1) cel badania i 
skrótowe omówienie zagadnienia badawczego, 2) określenie sposobu przeznaczenia 
wnioskowanego dofinansowania (w kwocie do 10.000 zł), 3) uzupełniające informacje o projekcie 
doktorskim i innych aktualnych formach finansowania jego realizacji; całościowy opis projektu nie 
może być dłuższy niż 2-3 strony maszynopisu.   

3) Wnioski zostaną ocenione przez Kolegium Naukowe, a osiem najlepiej ocenionych projektów 
uzyska dofinansowanie. Elementami oceny wniosków będą: wartość naukowa, zgodność z 
priorytetami badawczymi Instytutu oraz możliwość realizacji projektów. 

4) Uzyskane środki, w wysokości do 10.000 zł, można przeznaczyć (zgodnie z wnioskiem) na zakup 
materiałów, odczynników oraz drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu badawczego, 
i/lub sfinansowanie udziału w szkoleniu czy konferencji naukowej mającej istotne znaczenie dla 
rozwoju naukowego wnioskodawcy, umożliwiającego prezentację wyników badań własnych. 

5) Przyznane środki powinny zostać wykorzystane do 30 listopada 2012. 
 
Wnioski można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2012 w Sekretariacie 
Naukowym (wersja elektroniczna + wersja papierowa z podpisami wnioskodawcy i kierownika 
właściwej komórki organizacyjnej instytutu). 


