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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 13 października 2014, na sali wykładowej im. J. Święckiego, odbędą się publiczne 
obrony rozpraw doktorskich: 

(godz. 11.00) lek. Anna Polakiewicz-Gilowska: „Prospektywna ocena wczesnych powikłań ze 
strony przewodu pokarmowego po transplantacji autologicznyh komórek krwiotwórczych z 
uwzględnieniem sposobu przygotowania mieloablacyjnego”; promotor: prof. Sebastian Giebel; 
recenzenci: prof. Marek Hus, prof. Jerzy Wojnar. 

(godz. 12.00) mgr Alicja Heyda: „Ocena jakości życia i psychologicznej tolerancji przyśpieszonej 
radioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi”; promotor: prof. Krzysztof Składowski; 
recenzenci: prof. Małgorzata-Górnik-Durose, prof. Leszek Miszczyk. 

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

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

02.10.2014 Marek Rusin (CBT): Badanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek 
nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinacją 
nutliny-3a oraz substancji wywołujących stres jąderkowy (prezentacja grantu OPUS)

09.10.2014 Małgorzata Roś (CBT): Składniki lipidomu surowicy jako potencjalne wczesne 
markery rozwoju raka płuca (prezentacja grantu Preludium). 

16.10.2014 Maciej M. Lalowski (University of Helsinki): Proteomics, network and systems 
biology approaches towards disease 

23.10.2014 Anna Naumowicz (CBT): Współdziałanie ścieżek sygnałowych NF-κB i HSF1.  

30.10.2014 Anna Walaszczyk (CBT): Identyfikacja składników proteomu surowicy 
związanych z ryzykiem wczesnego rozsiewu raka piersi - wyniki wstępnych badań.

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

01.10.2014 Leszek Miszczyk (ZRt): Przyspieszona hyperfrakcjonowana radioterapia chorych 
na zaawansowane nowotwory regionu głowy i szyi -  wyniki kontrolowanego 
badania klinicznego. 

Grzegorz Głowacki (ZRt): Ostra toksyczność frakcjonowanej radioterapii 
stereotaktycznej CyberKnife w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego  

08.10.2014 Łukasz Zarudzki (ZRd): Wzmocnienie kontrastowe tkanki nerwowej nie zawsze 
jest nowotworem 

15.10.2014 Małgorzata Stąpór-Fudzińska (ZPL): Radiochirurgia cybernetyczna - możliwości 
i ograniczenia systemu planowania 

22.10.2014 I Klinika Radioterapii i Chemioterapii 

29.10.2014 Zakład Patologii Nowotworów 

Anna Habryka (CBT): Funkcje czynnika HIF1α w komórkach nabłonkowych 

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



2. Inne Informacje 
******************************************************************************* 

W dniu 10 lipca 2014 Prezydent RP podpisał akt nominacji profesorskiej prof. dr hab. Dariusza 
Lange. Gratulujemy! 

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

W dniu 9.06.2014 odbyły się publiczne obrony doktoratów Łukasza Michaleckiego 
(Profilaktyczna radioterapia ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu drobnokomórkowego 
raka płuca z zaoszczędzeniem stref aktywnego namnażania komórek macierzystych mózgu; 
promotor prof. Rafał Tarnawski) oraz Anny Walaszczyk (Uszkodzenia komórek i tkanek 
indukowane przez promieniowanie jonizujące w sercu myszy; promotor prof. Piotr Widłak). W 
dniu 18.09.2014 odbyła się publiczna obrona doktoratu Marcina Hutnika („Porównanie dwóch 
sposobów przyspieszonej radioterapii chorych na raka głowy i szyi w odniesieniu do radiobiologii 
guza nowotworowego i zdrowych tkanek”; promotor prof. Krzysztof Składowski). 
 
 

 

 

 

 

 
dr Łukasz Michalecki, prof. Rafał Tarnawski     dr Anna Walaszczyk, prof. Piotr Widłak    prof. Krzysztof Składowski, dr Marcin Hutnik       

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

W dniu 07.10 2014, o godz. 10.00, w sali seminaryjnej Zakładu Fizyki Medycznej, odbędzie się 
seminarium:  
Mateusz Ciszek i Agnieszka Skorupa: Zastosowanie technik mikroobrazowania MRI w 
wieloparametrycznej ocenie procesu regeneracji mięśnia u myszy. 

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

Śląski Oddział PTOK  zaprasza w dniach 21-23 listopada  2014 na Konferencję X Śląska Szkoła 
Onkologii Klinicznej: Postępy w Onkologii  
W trakcie Konferencji planowana jest sesja plakatowa, streszczenia (maks. 300 słów) można 
zgłaszać do 28.09.2014 na adres: zobara@io.gliwice.pl. Wstępny Program Konferencji oraz 
„Formularz Zgłoszenia” na stronie www.ssok.pl . Miejsce Konferencji: Wisła, Hotel  „STOK”. 

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

XII Międzynarodowe Warsztaty Akademickie „Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie” odbędą 
się w dniach 17-20 listopada 2014 r., w Zakopanem. Rejestracja w Sekretariacie Naukowym. 

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

XVIII Gliwickie Spotkania Naukowe odbędą się w dniach 21-22 listopada 2014 r., w Gliwicach. 
Więcej informacji na stronie  http://gsn.io.gliwice.pl/ 

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

 


