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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) 

06.02.2014 Ryszard Smolarczyk (CBT): Wpływ kombinacji leków antyangiogennych i 
immunomodulacyjnych na mikrośrodowisko nowotworowe. 

13.02.2014 Robert Banasik (ZERN): Wokół wnioskowania statystycznego - "survivor bias" i 
paradoks Simpsona 

20.02.2014 Mieczysław Chorąży (CBT): O zjawisku samoorganizacji w fenomenie życia 

27.02.2014 Agata Abramowicz (CBT): Infiltracja guza przez komórki układu odpornościowego 
na przykładzie szczurzego glejaka: osteopontyna - aktorka pierwszoplanowa czy 
statystka? 

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

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

05.02.2014 Katarzyna Lisowska (CBT): Biologia molekularna raka jajnika; oddziaływania 
komórek raka z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej 

12.02.2014 II Klinika Radioterapii i Chemioterapii 

19.02.2014 Klinika Transplantacji Szpiku 

26.02.2014 III Klinika Radioterapii i Chemioterapii 

 
******************************************************************************* 
Znane, ale zawsze prawdziwe… 

 



2. Inne informacje 
******************************************************************************* 
W dniu 13 stycznia 2014 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Jolanty Krajewskiej 
pt: „Znaczenie  pooperacyjnego podania jodu promieniotwórczego w  skojarzonym leczeniu 
zróżnicowanego raka tarczycy”. Promotorem rozprawy była prof. Barbara Jarząb, a recenzentami prof. 
Ewa Bar-Andziak i prof. Izabella Kozłowicz-Gudzińska. 

W dniu 15 stycznia 2014 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Bożeny Jochymek pt: 
„Ocena czynników prognostycznych u chorych na raka płuca napromienianych z powodu przerzutów 
do mózgu z wykorzystaniem technik konwencjonalnych  i stereotaktycznych”. Promotorem rozprawy 
był prof. Rafał Suwinski, a recenzentami prof. Jacek Fijuth i dr hab. Lucyna Kępka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. B. Jarząb i Dr J. Krajewska    Prof. J. Fijuth, Dr B. Jochymek i Prof. R. Suwiński 
******************************************************************************* 

Uprzejmie informuję, że Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz Oddziału Centrum 
Onkologii w Gliwicach, jest organizacją użyteczności publicznej, na rzecz której można przekazać 
1% podatku dochodowego PIT. W tym celu z rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać nr 
KRS Fundacji: 0000179042 

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

W dniach 16 i 17 maja 2014 Instytut organizuje konferencję naukową Technological and 
Biological Sunrise for Radiation Oncology. Planujemy, że konferencja ta rozpocznie cykl spotkań 
Central European Symposium on Radiation Oncology.  

Współorganizatorem konferencji jest Department of Radiation Oncology, UT Soutwestern Medical 
Center w Dallas, a także Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo 
Badań Radiacyjnych i Górnośląska Fundacja Onkologiczna. Przedmiotem konferencji jest 
przedstawienie najnowszych koncepcji naukowych i technologii medycznych decydujących o obrazie 
współczesnej radioterapii. Szczególna uwaga zostanie poświecona rozwojowi technologii, fizyki 
radiacyjnej i radiobiologii molekularnej. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji wszystkich 
zainteresowanych. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 marca 2014 w formie elektronicznej. W związku z 
ograniczeniami organizacyjnymi i technicznymi liczba uczestników konferencji jest limitowana do 100 
osób, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zgłoszenia prezentacji 
plakatowej (w języku angielskim), a po akceptacji Komitetu Naukowego również krótkiego 
doniesienia ustnego. Opłata rejestracyjna wynosi 100 zł (i obejmuje materiały konferencyjne, catering i 
udział w spotkaniu towarzyskim). Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie 
http://cd.io.gliwice.pl/cesoro 

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

 


