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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) 

04.10.2012 Andrzej Smagur (KTS): Hematopoetyczny himeryzm poprzeszczepowy  

18.10.2012 Sybilla Matuszczak (CBT): Komórki macierzyste serca  

28.06.2012 Małgorzata Krześniak (CBT): Aktywacja szlaku sygnalizacyjnego p53 przez stres 
jąderkowy 

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

03.10.2012 Bogusław Maciejewski (ZBt): Kurs z radiobiologii dla lekarzy w trakcie 
specjalizacji (sala seminaryjna Zakładu Radioterapii) 

10.10.2012 Mykola Chekan (ZPN): Porównanie epidermologiczne i molekularne raka tarczycy 
u kobiet i mężczyzn 

17.10.2012 I Klinika Radioterapii i Chemioterapii 

24.10.2012 Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej 

31.10.2012 II Klinika Radioterapii i Chemioterapii 
Piotr Widłak (CBT): Proteomika surowicy w diagnostyce raka płuc 

 
 
******************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************** 
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 
********************************************************************************** 
W dniu 17 września 2012 odbyła się 
publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
Katarzyny Szołtysek:„Funkcjonalne 
powiązania szlaków zależnych od 
czynników transkrypcyjnych NF-κB i 
p53 w komórkach nowotworowych 
poddanych działaniu czynników 
genotoksycznych”; praca została 
wyróżniona przez Rade Naukową  

promotor: prof. Piotr Widłak; 
recenzenci: prof. Małgorzata Czyż,       
dr hab. Marek Rusin. 
 

********************************************************************************** 
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Wydział w Bytomiu) organizuje kurs „Metody 
statystyczne w medycynie”. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych (12 godzin wykładów i 18 ćwiczeń), raz 
w tygodniu (początek „od zaraz”). Wykładowcą jest prof. Joanna Polańska, a tematyka obejmuje 
następujące problemy: wstępne przetwarzanie danych, estymacja parametrów, testy parametryczne, testy 
zgodności dopasowania, testy nieparametryczne, analiza proporcji, analiza zależności. Kurs jest bezpłatny i 
przeznaczony dla osób pracujących (umowa o pracę/umowa zlecenie bądź samozatrudnienie). 

Jest jeszcze kilka miejsc dla kursantów z Instytutu. Kontakt: pani Małgorzata Bujak: bujak@pjwstk.edu.pl 

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

W dniu 25 października 2012 o godzinie 11.00, w zabrzańskim Multikinie, pod patronatem Rektora 
Politechniki Śląskiej oraz Prezydenta  Miasta Zabrze, odbędzie się konferencja „Śląska Inżynieria 
Biomedyczna”. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych 
reprezentujących obszar inżynierii biomedycznej oraz samorządów województwa śląskiego, 
wytwórców wyrobów medycznych oraz przedsiębiorców i studentów zainteresowanych podjęciem 
innowacyjnej działalności w tej dziedzinie. W programie Konferencji przewidziana jest także 
prezentacja i wystawa najnowszych osiągnięć w obszarze inżynierii biomedycznej opracowanych w 
ośrodkach naukowo-badawczych i wdrożonych do przemysłu i ośrodków służby zdrowia. 
Przedstawiona też zostanie oferta możliwości badawczych i propozycje współpracy oraz wdrożeń  
innowacyjnych technologii i wyrobów medycznych. 

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

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 we 
Włodowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Szczegółowe informacje o konferencji na stronie 
śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej: www.ssok.org.pl 

********************************************************************************** 
W dniach 12-14 listopada 2012 w Prószkowie koło Opola odbędą się kolejne Warsztaty Akademickie 
„Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie”. Więcej informacji na stronie: www.ktril.po.opole.pl  

Kontakt i rejestracja: naukowy.sekretariat@io.gliwice.pl lub warsztaty.rtzz@po.opole.pl 

********************************************************************************** 
W dniach 16-17 listopada 2012 odbędą się kolejne Gliwickie Spotkania Naukowe. 
Więcej informacji na stronie: gsn.io.gliwice.pl 
Rejestracja i informacje: dr Joanna Łanuszewska: jlanuszewska@io.gliwice.pl 

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


