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

W dniu 17 września 2012, o godzinie 12.00, w sali wykładowej im. J. Świeckiego, odbędzie się 
Instytutowe Zebranie Naukowe. Przedmiotem zebrania będzie publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej: 

Katarzyna Szołtysek:„Funkcjonalne powiązania szlaków zależnych od czynników transkrypcyjnych 
NF-κB i p53 w komórkach nowotworowych poddanych działaniu czynników genotoksycznych”; 
promotor: prof. Piotr Widłak; recenzenci: prof. Małgorzata Czyż, dr hab. Marek Rusin. 

 

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

 

W dniach 20-21 września 2012 z wizytą w Instytucie przebywać będą prof. Hak Choy i prof. Michael 
Story z Department of Radiation Oncology, UT Southwestern Medical Center w Dallas. 

Goście wygłoszą wykłady na sali im. Świeckiego (tytuły robocze): 

Prof. Hak Choy: Personalized treatment of cancer 

Czwartek 20.09.2012, godzina 12.00 

Prof. Michael Story: Molecular prognosis and prediction of head and neck cancer  

Piątek 21.09.2012, godz. 10.30  

 
********************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************* 
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 NCN - HARMONIA 2 (Projekty badawcze we współpracy międzynarodowej): 

Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej 
(omental derived adipose stem cells, O-ASC); we współpracy z MD Anderson Cancer Center w Houston; 
kier. Katarzyna Lisowska; 455.000 PLN (NZ) 

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

Od początku roku 2012 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego rozsyła elektronicznie 
cykliczny  Newsletter. Prośbę o umieszczenie na liście adresowej można skierować na adres: pto@pto.med.pl 

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

Profesor Mieczysław Chorąży uhonorowany został tytułem „Honorowego obywatela miasta Biała Podlaska”. 

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

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk ogłosił konkurs o Nagrodę im. Jana Steffena, 
ustanowioną za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej. 
Wnioski powinny zawierać następującą dokumentację: 

- 1 egz. rozprawy doktorskiej 
- postanowienie Rady Naukowej o wyróżnieniu rozprawy 
- odbitki publikacji 
- dane personalne autora, nazwę i adres instytucji zatrudniającej 
- opinia o zgłoszonej rozprawie osób lub instytucji zgłaszających 
- oświadczenie autora, zawierające informację, że rozprawa doktorska nie była nagrodzona, z wyjątkiem premii lub 

nagrody przyznanej przez jednostkę macierzystą 

Termin zgłaszania wniosków upływa 31 grudnia 2012. Rozprawa doktorska zgłoszona do nagrody Wydziału 
Nauk Medycznych PAN powinna pochodzić z okresu ostatnich 2 lat od chwili uzyskania stopnia doktora, czyli 
nie wcześniej niż 1 stycznia 2011. 

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

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 są stronie śląskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Onkologii Klinicznej: www.ssok.org.pl 

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

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych organizuje XXIII Szkołę Jesienną PTBR pt. „Współczesne 
zagrożenia radiacyjne i ze strony PEM – zasady przeciwdziałania i udzielania pomocy poszkodowanym”, 
która odbędzie się w Zakopanem w dniach 5-9 listopada 2012.  

Szczegółowe informacje na stronie http://www.ptbr.org.pl/index.php/szkola-jesienna-zakopane-2012.html  

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

W dniach 12-14 listopada w Prószkowie koło Opola odbędą się kolejne Warsztaty Akademickie „Rolnictwo, 
Technika, Zdrowie i Życie” 

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

W dniach 30-31 stycznia 2013 w Monachium odbędzie się 2nd International Radiation Proteomics 
Workshop.  

Rejestracja od 13 sierpnia 2012, koniec zgłaszania streszczeń 30 listopada 2012. Więcej informacji na stronie 
http://www.helmholtz-muenchen.de/radiation-proteomics 

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


