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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 16 marca 2015, na sali wykładowej im. J. Święckiego, odbędą się publiczne obrony 
rozpraw doktorskich: 

[godz. 11.00] lek. med. Bartosz Eksner: „Ocena przydatności angiografii metodą tomografii 
komputerowej (angioTK) w ocenie drożności mikrozespoleń naczyniowych u chorych po 
wykonanych przeszczepach płatów wolnych”; promotor: prof. Barbara Bobek-Billewicz, 
recenzenci: prof. Edward Towpik, prof. Jan Baron. 

[godz. 12.00] mgr Alicja Dyla: „Ocena wybranych aspektów stanu psychicznego  oraz jakości 
życia chorych na raka piersi w czasie diagnostyki i leczenia”; promotor: prof. Barbara Bobek-
Billewicz, promotor pomocniczy: dr Monika Bąk-Sosnowska, recenzenci: dr hab. Jan Tylka, prof. 
Józef K. Gierowski. 

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

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

05.03.2015  Andrzej Tukiendorf (ZEiRN): Badania epidemiologiczne jako pomoc dla 
onkologii. 

12.03.2015 Magdalena Olbryt (CBT): Czerniak skóry - przełom w leczeniu? 

19.03.2015 Jacek Rogoliński, Damian Siejka (CBT): Popularyzacja nauki dziś. 

26.03.2015 Artur Zajkowicz (CBT): Właściwości szlaku sygnalizacyjnego białka p53 
ujawnione podczas analizy skutków traktowania komórek rezweratrolem – 
naturalnym polifenolem o właściwościach przeciwnowotworowych. 

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

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

04.03.2015 Andrzej Tukiendorf (ZEiRN): Kilka nowych ujęć wyników statystycznych do 
badań klinicznych 

11.03.2015 III Klinika Radioterapii i Chemioterapii 

18.03.2015 Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej 

25.03.2015 Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Wiesława Widłak (CBT): Rola „niekodującego” RNA w biologii nowotworów 

 

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



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

Tytuł Człowieka Roku Ziemi Gliwickiej, popularnie nazywany Gliwicjuszem, otrzymał za rok 
2014 prof. dr hab. Mieczysław Chorąży. Serdecznie gratulujemy!  

******************************************************************************* 
W dniu 19 lutego 2015 Dyrektor Centrum Onkologii wydał zarządzenie nr 9/2015 w sprawie wprowadzenia 
systemu identyfikacji wizualnej Instytutu. Najważniejsze punkty tego rozporządzenia: 
1) Logo Instytutu powinno być zamieszczone na wszystkich materiałach związanych z działalnością 

Instytutu.  
2) Logo Instytutu nie może być w żaden sposób zmieniane lub zniekształcane.  
3) Logo Instytutu nie może być bez zgody Dyrektora Instytutu częścią innego logo. 
4) Imienne konta poczty elektronicznej pracowników tworzy się w oparciu o wzór 

imie.nazwisko@io.gliwice.pl, w celach służbowych nie można używać innego konta poczty elektronicznej. 
5) Obowiązuje jednolity wzór graficzny prezentacji multimedialnej (np. w programie PowerPoint). 

Obowiązujące wzory graficzne zostaną rozesłane w najbliższym czasie drogą elektroniczną. Stare wzory 
(m.in. papier firmowy) powinny zostać zastąpione nowymi wzorami nie w ciągu trzech miesięcy od 
wydania zarządzenia.  

 

 

 
 

 
 

******************************************************************************* 
W dniach 15-17 maja 2015 roku planowana jest kolejna konferencja z cyklu „Śląskie Spotkania 
Naukowe”, mająca charakter interdyscyplinarnych warsztatów zespołów badawczych działających na 
Śląsku w szeroko pojętym obszarze BIO. Celem Spotkań jest zapoznanie się z bieżącą tematyką naukową, 
metodami i sprzętem, którym dysponujemy w śląskich laboratoriach i ewentualne wykorzystanie dla 
nawiązywania współpracy. Program Spotkań obejmie wprowadzenie do tematyki przez kierowników 
zespołów badawczych i doniesienia wykonawców w formie krótkich prezentacji. W zgłoszeniu prosimy o 
podanie tematów prezentacji wraz z nazwiskami prelegentów oraz krótkiego (do 200 słów) streszczenia, na 
podstawie których ułożony zostanie szczegółowy program konferencji. Opłata rejestracyjna wyniesie 400 zł 
i będzie zawierała dwa noclegi i pełne wyżywienie uczestnika (miejscem konferencji będzie 
najprawdopodobniej Hotel Diament w Ustroniu). W zależności od ilości zgłoszeń przewidujemy 
rozpoczęcie Spotkania w piątek 15 maja o godz. 16.00, a zakończenie w niedzielę 17 maja. Organizatorzy 
zapewniają kolację w piątek i sobotę, dwa noclegi  w pokojach dwuosobowych (limit miejsc noclegowych 
80) ze śniadaniami, lunch i kawę w przerwach obrad. Pobyt w pokoju w pojedynkę lub z osobami 
towarzyszącymi będzie wymagał dopłaty i wcześniejszego zgłoszenia.  

Organizatorzy proszą o przesłanie imiennych zgłoszeń do dnia 30 marca 2015 r, do dr Magdaleny 
Skoniecznej <Magdalena.Skonieczna@polsl.pl>, oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej do dnia 30 kwietnia 
br. na konto Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem (współorganizatora konferencji). W 
tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika. 

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


