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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. J. Święckiego) 

06.11.2014 Janusz Szafert (Politechnika Śląska): Projekt Śląska Bio-Farma: Historia Projektu, 
struktura konsorcjum, możliwości realizacji projektów na potrzeby nauki. 

13.11.2014 Katarzyna Szołtysek (CBT): Udział NF-κB w regulacji odpowiedzi komórkowej 
indukowanej promieniowaniem jonizującym. 

27.11.2014 Katarzyna Kujawa (CBT): Rak jajnika - w poszukiwaniu molekularnych 
mechanizmów tumorogenności i chemo-oporności 

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

05.11.2014 Daria Handkiewicz-Junak (ZMNiEO): Rak tarczycy indukowany 
promieniowaniem - czego nauczył nas Czarnobyl. 

12.11.2014 II Klinika Radioterapii i Chemioterapii 

19.11.2014 Zakład Brachyterapii 

26.11.2014 Klinika Transplantacji Szpiku 
Agnieszka Toma-Jonik (CBT): Rola czynnika transkrypcyjnego Heat Shock Factor 

(HSF1) w procesie nowotworzenia 

 

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

 

 

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

 
Śląski Oddział PTOK  zaprasza w dniach 21-23 listopada  2014 na Konferencję X Śląska Szkoła 
Onkologii Klinicznej: Postępy w Onkologii  
 

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

 
XVIII Gliwickie Spotkania Naukowe odbędą się w dniach 21-22 listopada 2014 r., w Gliwicach. 
Program konferencji i pozostałe informacje na stronie  http://gsn.io.gliwice.pl/ 

 

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



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

W dniu 13.10.2014 odbyły się publiczne obrony doktoratów Anny Polakiewicz-Gilowskiej 
(„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), oraz Alicji 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). 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

prof. Sebastian Giebel  i dr Anna Polakiewicz-Gilowska      prof. Krzysztof Składowski i dr Alicja Heyda 

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

Nagrodę PTO im. Hilarego Koprowskiego za najlepszą polską pracę w dziedzinie onkologii 
otrzymał w roku 2014 cykl prac dotyczący radioterapii raków głowy i szyi: 
Wygoda A, Rutkowski T, Hutnik M, Składowski K, Goleń M, Pilecki B (2013): Acute mucosal 

radiation reactions in patients with head and neck cancer. Three patterns of mucositis observed during 
radiotherapy. Strahlenther Onkol; 189: 547-551. 

Składowski K, Hutnik M, Wygoda A, Goleń M, Pilecki B, Przeorek W, Rutkowski T, Lukaszczyk-
Wideł B, Heyda A, Suwiński R, Tarnawski R, Maciejewski B (2013): Radiation-free weekend 
rescued! Continuous accelerated irradiation of 7-days per week is equal to accelerated fractionation 
with concomitant boost of seven fractions in 5-days per week. Report on phase III clinical trial in head-
and-neck cancer patients. Int J Radiat Oncol; 85: 741-746. 

Wygoda A, Składowski K, Rutkowski T, Hutnik M, Goleń M, Pilecki B, Przeorek W, Lukaszczyk-
Wideł B (2012): Acute mucosal radiation reactions in patients with head and neck cancer: Patterns of 
mucosal healing on the basis of daily examinations. Strahlenther Onkol; 188: 686-691. 

Wszystkim autorom nagrodzonych prac składamy gratulacje! Uroczystość wręczenia Nagrody 
odbędzie się 19 grudnia 2014, i będzie połączona z uroczystością wręczenia dyplomów doktorskich. 

******************************************************************************* 
Biblioteka Naukowa informuje: 
Do 3 grudnia br. Centrum Onkologii ma otwarty dostęp testowy do bazy książek medycznych EBSCO 
eBook Clinical Collection, która zawiera 2.145 książek elektronicznych z różnych specjalności 
medycznych, biomedycyny i ochrony zdrowia. Wszystkie książki w kolekcji zostały wydane w latach 2008 
- 2014. Kolekcja zawiera książki wiodących wydawców takich jak:  Wiley, Clinical Publishing Oxford, 
Sage Publications, World Scientific Publishing Company i wielu innych. Lista tytułów jest dostępna na 
stronie eBook Clinical Collection. Baza została dodane na platformę EBSCOhost centrum, poniżej 
bezpośredni link do bazy: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e600tww 

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



www.euraxess.pl  – granty, stypendia dla naukowców, informacje odnośnie zatrudniania naukowców  

z zagranicy oraz dla zagranicznych naukowców w Polsce                                                                     

 

                                                           
 

 

Oferty stypendialne – nie przegap terminów! 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne 

dla naukowców (wg terminów aplikowania): 

  

 

 Stypendium START FNP – dla wybitnych młodych naukowców; termin 

aplikowania: 31 października; http://www.fnp.org.pl/oferta/start/  

 

 Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme; termin aplikowania: 31 

października; http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme 

  

 Turcja – stypendia TUBITAK dla doktorantów, dr; 31 października; 

 www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-

programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-

researchers 

 Niemcy – stypendia badawcze DAAD; termin aplikowania: 17 listopada; 

http://www.daad.pl/pl/09203/index.html 

 

 Wybrany kraj – staże FNP dla doktorantów, dr, pracowników naukowych; 15 

grudnia 2014; http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/  

 
 Granty Narodowego Centrum Nauki: PRELUDIUM; SONATA i OPUS; 15 grudnia; 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 

 Wybrany kraj - stypendia Fundacji Crescendum Est-Polonia; 31 grudnia 2014; 

http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&i

d=15&Itemid=59  

 Belgia – stypendia badawcze typu post-doc; 1 stycznia 2015; 

http://www.uclouvain.be/en-movein.html  

 Europa – Starting Grant ERC (European Research Council) dla doktorów; 2 lutego 

2015; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630  

 European Molecular Biology Organisation – krótkie 3-miesięczne stypendia; 

należy aplikować 3 msc. przed planowanym wyjazdem;  

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about  

 USA (Portland, Oregon) – stypendia World Forest Institute; należy aplikować 2 msc. 

przed planowanym wyjazdem; http://wfi.worldforestry.org/index/international-

fellowship.html  

 Finlandia – stypendia dla doktorantów; termin aplikowania: 5 msc. przed 

planowanym wyjazdem; 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellows

hips 

Program HORYZONT 2020: granty, stypendia zagraniczne, staże, praca w 

projektach dla osób na każdym etapie kariery naukowej. Szczegóły na stronie 

Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE  

w zakładce „KARIERA I MOBILNOŚĆ” 
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