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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 7 października 2013, o godzinie 12.00 na sali wykładowej im. J. Świeckiego, odbędzie się 
uroczystość wręczenia Nagrody PTO im. Hilarego Koprowskiego. Uroczystość połączona będzie z 
prezentacją nagodzonego cyklu prac przez prof. Jerzego Hołowieckiego, przedstawiciela zespołu 
Laureatów Nagrody. 

******************************************************************************* 
W dniu 14 października 2013, o godzinie 11.00 na sali wykładowej im. J. Świeckiego, odbędzie się 
publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Piotra Wojcieszka pt: „Ocena skuteczności  i tolerancji  
radioterapii stereotaktycznej nerwiaków nerwu przedsionkowo- ślimakowego”. Promotorem rozprawy 
jest prof. Rafał Tarnawski, a recenzentami prof. Piotr Bażowski i prof. Leszek Miszczyk. 

W dniu 21 października 2013 na sali wykładowej im. J. Świeckiego planowane są dwie publiczne 
obrony rozpraw doktorskich:  

mgr Patryka Janusa pt: „Współdziałanie szlaków sygnałowych zależnych od czynników HSF1 i 
NFκB w komórce nowotworowej”; promotorem rozprawy jest prof. Piotr Widłak, a recenzentami 
prof. Hanna Rokita i prof. Janusz Siedlecki 

mgr Bartosza Wojtasia pt: „Poszukiwanie markerów molekularnych raka pęcherzykowego 
tarczycy"; promotorem rozprawy jest prof. Barbara Jarząb, a recenzentami prof. Andrzej Kulig i dr 
hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska. 

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

03.10.2013 Justyna Czapla (CBT): Detekcja progenitorowych komórek c-Kit+ w ludzkim sercu  

10.10.2013 Piotr Widłak (CBT): Zmiany proteomu i lipidomu krwi indukowane przez 
promieniowanie jonizujące 

17.10.2013 Agnieszka Mazurek (CBT): Krążące DNA – implikacje kliniczne 

24.10.2013 Jacek Rogolinski (CBT): Czy radiobiolodzy mogą w czymś jeszcze wesprzeć 
radioterapeutów? 

31.10.2013 Andrzej Stanisław Zoll (WSPA, Rzeszów): Normy prawne i normy moralne w 
kontekście badań naukowych  

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

02.10.2013 Piotr Wojcieszek (ZBt): Wszystko co chcielibyście wiedzieć o brachyterapii, ale boicie 
się zapytać 

09.10.2013 I Klinika Radioterapii i Chemioterapii 

16.10.2013 Zakład Patologii Nowotworów 

Zespól ds. Zdarzeń Niepożądanych 

23.10.2013 Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej 

30.10.2013 I Klinika Radioterapii i Chemioterapii  

Zakład Epidemiologii i Rejestr Nowotworów 

 
 



2. Inne informacje 
 
******************************************************************************* 

W dniu 9 września 2013 Prezydent RP podpisał nominacje profesorskie dwójki naszych 
kolegów: dr hab. Barbary Bobek-Billewicz i dr hab. Sebastiana Giebla. Gratulujemy!   

******************************************************************************* 
 
W dniu 9 września 2013 odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Tęczy 
pt: „Występowanie wariantów polimorficznych 
genów PGR, ATM, TP53, rodziny genów ABC 
oraz izoform transferazy glutationowej GST u 
chorych na raka jajnika”. Promotorem rozprawy 
była prof. Ewa Grzybowska, a recenzentami prof. 
Jolanta Kupryjańczyk i prof. Iwona Żak. 

 

 

W dniu 23 września 2013 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Jarosława 
Nieckuli pt: „Charakterystyka i znaczenie prognostyczne regulatorowych limfocytów T u 
pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B”. Promotorem rozprawy był dr hab. 
Sebastian Giebel, a recenzentami prof. Irena Frydecka i dr hab. Jerzy Wydmański. 

******************************************************************************** 
Polska Akademia Umiejętności i Miasto Gliwice zapraszają na wykład Wszechnicy Naukowo-
Kulturalnej: prof. Marek Kimmel: Teoria ewolucji w świetle postępów w biologii. 
Wykład odbędzie się 10 października 2013, o godzinie 16.00, w Centrum Edukacyjnym im. Jana 
Pawła II (obok Katedry). 
 
******************************************************************************** 

W wyniku oceny jednostek badawczych przeprowadzonych przez Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie uzyskał kategorię A. 
Instytut został sklasyfikowany na 5 miejscu wśród 22 medycznych instytutów badawczych. 
Najwyższą kategorię A+ uzyskały 2 instytuty (Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Fizjologii i 
Patologii Słuchu), kategorię A 7 instytutów, kategorię B 11 instytutów, a kategorię C 2 instytuty. 
Otrzymanie kategorii A wiąże się z utrzymaniem dofinansowania działalności statutowej na 
podobnym poziomie jak w latach ubiegłych (na realnie zwiększone dofinansowanie mogą liczyć 
wyłącznie jednostki posiadające kategorię A+). 
 
******************************************************************************** 

Firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska, pod patronatem  Polskiego Towarzystwa Statystycznego , 
ogłaszają konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem 
narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i 
STATISTICA_Data_Miner. Nagrody dla autorów i promotorów najlepszej pracy doktorskiej – 
8000 zł, nagrody dla autorów i promotorów najlepszej pracy magisterskiej – 4000 zł 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich 
wyższych uczelniach i instytutach naukowych które przed terminem zgłoszenia (1 grudnia 2013) 
zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony. 
Praca musi być przygotowana z wykorzystaniem legalnej wersji programu (należy podać numer 
licencji). Pisemne zgłoszenia do Sekretarza Komisji Konkursowej na adres: StatSoft Polska, ul. 
Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków (tel. 12 428 4300). Regulamin konkursu na stronie 
http://www.statsoft.pl/konkurs/regulamin.html 


