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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 20 maja 2013, o godzinie 11.00 w sali wykładowej im. J. Świeckiego, odbędzie się 
Instytutowe Zebranie Naukowe. Przedmiotem zabrania będzie publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
lek. Marcina Zemana pt: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia chorych na przerzutowego 
raka jelita grubego do wątroby z analizą czynników prognostycznych”. Promotorem rozprawy jest 
prof. Adam Maciejewski, a recenzentami prof. Marian Pardela i prof. Sebastian Giebel. 

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

09.05.2013 Anna Habryka (CBT): Wpływ hipoksji na ekspresję genów HSP w keratynocytach 

16.05.2013 Maciej Budzanowski (Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków): Dawki otrzymywane 
przez osoby pracujące w narażeniu na promieniowanie jonizujące w Polsce 

23.05.2013 Aleksandra Rusin (CBT): Potencjał cytostatyczny WP1066 - inhibitora czynnika 
transkrypcyjnego STAT3 

06.06.2013 Monika Pietrowska (CBT): Wykorzystanie molekularnego obrazowania tkanek w 
różnicowaniu typów histologicznych nowotworów tarczycy. 

13.06.2013 Rafał Tarnawski (3KRt): Zastosowanie nowoczesnego obrazowania w IMRT 
CyberKnife 

20.06.2013 Tomasz Cichoń (CBT): Naczynia krwionośne glejaków 

27.06.2013 Iwona Mitrus (KTS): Szpik jako obszar uprzywilejowany immunologicznie 
 
 
********************************************************************************* 
Kliniczne Zebrania Naukowe (środy, godzina 8.15, Sala Konsyliarna Przychodni): 
 

08.05.2013 Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej 

15.05.2013 Dagmara Adamiak, Justyna Rębak-Szynkiewicz (ZRd): Algorytm postępowania 
w diagnostyce obrazowej piersi w Zakładzie Radiodiagnostyki 

22.05.2013 Jerzy Hołowiecki (KTS): Komórki macierzyste - zastosowanie kliniczne 

29.05.2013 II Klinika Radioterapii i Chemioterapii 
Anna Fiszer-Kierzkowska (CBT): Diagnostyka molekularna w systemie COBAS  

05.06.2013 Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej 

12.06.2013 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 

19.06.2013 Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii 

26.06.2013 Zakład Brachyterapii 

Dorota Butkiewicz (CBT): Polimorfizm genów naprawy DNA - znaczenie sylwetki 
genetycznej pacjenta w leczeniu nieoperacyjnego NDRP 

 
 



2. Inne informacje 
********************************************************************************** 
W ostatnim konkursie grantowym Narodowego Centrum Nauki finansowanie uzyskały projekty: 

OPUS-4 (NZ4): Profilowanie proteomu guza w klasyfikacji raków tarczycy; kier. prof. Piotr Widłak  

PRELUDIUM-4 (NZ5): Genetyczne mechanizmy oporności na chemioterapię z zastosowaniem 5-
fluorouracylu, doksorybicyny i cyklofosfamidu w raku piersi; kier. mgr Karolina Tęcza  

********************************************************************************** 
W związku z otrzymaniem przez Instytut dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2013 roku badań 
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców 
oraz uczestników studiów doktoranckich, podobnie jak w roku ubiegłym zostanie przeprowadzony konkurs na 
mini-granty dla młodych badaczy.  
Założenia konkursu:  

1) Beneficjenci konkursu:  
(1) asystenci naukowi IO-G nie mający ukończonych 35 lat, 
(2) inni pracownicy IO-G mający otwarte przewody doktorskie i nie mający ukończonych 35 lat, 
(3) studenci studiów doktoranckich w Centrum Onkologii realizujący projekty doktorskie w IO-G. 

2) Sposób rozdysponowania środków: minigranty w wysokości do 15 tys. zł; środki można przeznaczyć 
na zakup materiałów i odczynników (ew. drobnego sprzętu) niezbędnych do realizacji zgłoszonego 
projektu; środki powinny zostać wykorzystane do 30 listopada 2013. 

3) Ocena projektów: ocenę wniosków grantowych przeprowadza i ranking projektów grantowych 
przedstawia Kolegium Naukowe; elementami oceny projektów będą: wartość naukowa, zgodności z 
priorytetami badawczymi Instytutu oraz możliwość realizacji. 

4) Terminy: wnioski na minigranty można składać w Sekretariacie Naukowym do 24 maja 2013. Wnioski 
powinny zawierać: 

(1) Tytuł projektu 
(2) Nazwisko i jednostkę wnioskodawcy, oraz nazwisko i jednostkę opiekuna naukowego 
(3) Cel badania i syntetyczne omówienie zagadnienia badawcze 
(4) Wysokość i przeznaczenie dofinansowania 
(5) Informacje o ew. projekcie doktorskim, którego dotyczy projekt, oraz o ew. innych posiadanych 

przez wnioskodawcę środkach na dofinansowanie projektu. 
Wniosek (nie dłuższy niż 3 strony standardowego tekstu) należy złożyć w wersji dokumentu z podpisami 
wnioskodawcy i opiekuna naukowego, oraz w wersji elektronicznej.  

********************************************************************************** 
Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych zaprasza na 11 Letnią Szkołę Nowotworów 
Neuroendokrynnych, która odbędzie się w Instytucie w dniach 14-15 czerwca 2013. Zgłoszenia można 
nadsyłać do dnia 31 maja 2013 na adres zmnieo@io.gliwice.pl (w tytule korespondencji hasło „Szkoła”). Opłata 
konferencyjna wynosi 100 PLN. 
W programie następujące tematy: Nowotwory neuroendokrynne w przewodzie pokarmowym i płucu – podobieństwa i 
różnice; Rak piersi o różnicowaniu neuroendokrynnym; Rak prostaty o różnicowaniu neuroendokrynnym; Receptory 
somatostatyny w nowotworach OUN – droga do diagnostyki lub terapii? Patologiczna ocena nowotworów 
neuroendokrynnych – stan w naszym kraju; Indeks proliferacji jako czynnik prognostyczny; Chemioterapia i leczenie 
celowane nowotworów neuroendokrynnych; Miejsce scyntygrafii receptorowej i badania PET-FDG w kwalifikacji chorych 
do terapii; Leczenie neoadjuwantowe radiopeptydami; Rakowiakowa choroba serca; Chirurgia nowotworów 
neuroendokrynnych; Terapia radioizotopowa w Polsce a na świecie – w  świetle nowych wytycznych europejskich; Wybór 
między leczeniem celowanym, chemioterapią, terapią gorącymi lub zimnymi analogami SSA lub aktywną obserwacją – 
stan na 2013; Insulinoma – jak leczyć? Rola PET-FDG w prognozowaniu przebiegu choroby 

********************************************************************************** 
Prof. Paweł Pomorski, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, zwraca się z prośbą o podpisywanie 
przez polskich badaczy petycji do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Treść petycji na stronie:  

http://www.petycje.pl/petycja/9645/realizacja_pzp_wisze_rece_nauce.html 


