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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 grudnia 2012, o godzinie 12.00 w sali wykładowej im. J. Świeckiego, odbędzie się 
Instytutowe Zebranie Naukowe. Przedmiotem zabrania będzie publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej mgr Dagmary Rusinek pt: „Profil ekspresji genów w raku brodawkowatym tarczycy 
związanym z obecnością mutacji V600E BRAF”. Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Barbara 
Jarząb, a recenzentami  prof. dr hab. Janusz Siedlecki i prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka. 

  

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

06.12.2012 Dorota Butkiewicz (CBT): Znaczenie sylwetki genetycznej gospodarza w terapii 
wybranych nowotworów 

13.12.2012 Adam Maciejewski, Piotr Jędrzejewski (KChOiR), Marcin Binkowski (UŚl): 
Wykorzystanie najnowszych osiągnięć tomografii komputerowej w praktyce 
klinicznej 

20.12.2012 Tomasz Banasik (ZERN): Szacowanie przeżyć w badaniach populacyjnych 
 
 
********************************************************************************* 
 
Kliniczne Zebrania Naukowe (środy, godzina 8.15, Sala Konsyliarna Przychodni): 
 

05.12.2012 Maria Turska-d`Amico (KChOiR):   Radioizotopowe znakowanie ognisk niemych  
klinicznie - ROLL, u chorych z niepalpacyjną  wznową miejscową raka 
tarczycy 

12.12.2012 Barbara Bekman i Aleksandra Grządziel (ZPRiB): Obrazowe metody weryfikacji 
technik dynamicznych. 

19.12.2012 Piotr Bażowski (Klinika Neurochirurgii CSK, Katowice): Nowoczesne metody 
diagnostyki i terapii neurochirurgicznej guzów okolicy kąta mostowo-
móżdżkowego 

 
 
******************************************************************************* 
 
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 30 listopada 2012, w ramach VI Mazowieckich Spotkań Onkologicznych, miała miejsce Uroczysta 
Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Instytutu Radowego.  
 
********************************************************************************** 
W dniu 6 listopada 2012 miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody PTO im. Hilarego Koprowskiego. 
Laureatem Nagrody za rok 2012 została dr hab. Anna Niwińska wraz z zespołem z Centrum Onkologii – 
Instytutu w Warszawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
********************************************************************************** 
W dniu 12 listopada 2012 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. med. Tomasza Krużela pt: 
„Ocena skuteczności i bezpieczeństwa protokołu mobilizacji komórek krwiotwórczych opartego na 
zastosowaniu cytarabiny w skojarzeniu z czynnikiem wzrostu kolonii granulocytowych u chorych na 
nowotwory układu chłonnego”. Promotorem rozprawy był dr hab. Sebastian Giebel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

**********************************************************************************
W ostatnim konkursie grantowym NCN finansowanie uzyskały następujące projekty badawcze: 

OPUS 3 („Normalne” projekty badawcze): 

Wpływ indywidualnej genetycznej sylwetki chorego, związanej z procesami naprawy DNA, obrony 
antyoksydacyjnej, przerzutowania i angiogenezy, i profilu biochemicznego na wyniki leczenia w 
nieoperacyjnym raku płuca; kier. Dorota Butkiewicz; 364.000 PLN (NZ5) 

PRELUDIUM 3 (Projekty badawcze dla młodych badaczy ze bez stopnia doktora):  

Identyfikacja składników proteomu surowicy związanych z ryzykiem wczesnego rozsiewu raka piersi; kier. 
Anna Walaszczyk; 150.000 PLN (NZ4) 

Badanie mechanizmu regulacji ludzkiego genu HSPA2 w wybranych komórkach somatycznych; kier. Anna 
Habryka; 100.000 PLN (NZ1) 

Na zdjęciu: 
prof. Bogusław Maciejewski – 
Dyrektor Instytutu (sponsor 
Nagrody), dr hab. Anna 
Niwińska – tegoroczna 
Laureatka Nagrody, oraz prof. 
Jacek Fijuth – 
wiceprzewodniczący ZG PTO. 

Na zdjęciu: 
dr Tomasz Krużel i prof. 
Sebastian Giebel 


