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Nenckiego
Pożegnanie

Z przykrością informujemy, że
w dniu 18 kwietnia br. zmarł
po krótkiej chorobie, w wieku
56 lat nasz kolega Pan Janusz
Manowiecki. Z Instytutem był
związany od 2000 r., kiedy to
objął stanowisko Kierownika
Działu Zaopatrzenia. Znaliśmy
go jako sumiennego, kompetentnego,
obowiązkowego
pracownika, zawsze skrupulatnie
wypełniającego
swoje
obowiązki.
Był
doświadczonym specjalistą w zakresie marketingu,
zarządzania i zaopatrzenia. W osobie Pana Janusza
straciliśmy cenionego pracownika.
Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa
Szanowni Państwo, z przyczyn organizacyjnych w
dniu 21 maja br. zwołujemy dodatkowe posiedzenie
Rady Naukowej Instytutu. Wszelkie sprawy na to
posiedzenie prosimy zgłaszać do 28 kwietnia
(środa) do godz. 9:30, jak zwykle do p. Alicji
Bujalskiej lub p. Agaty Siudek, pok. 119, tel. 215.
Przypominam, że tzw. sprawy osobowe należy
zgłaszać do prof. Ewy Sikory, a sprawy związane z
przewodami
doktorskimi
do
prof.
Barbary
Grzelakowskiej-Sztabert.
Termin posiedzenia czerwcowego (25) nie powinien
ulec zmianie.
Jolanta Rędowicz, sekretarz Rady Naukowej (tel. 456)

Uzupełnienie do sprawozdania z posiedzenia
Rady Naukowej w dniu 9 kwietnia br.
Rada zaaprobowała zamiar Dyrekcji wprowadzenia
nowego trybu powoływania pracowni naukowych w
Instytucie Nenckiego. Nowy tryb (nazwany ścieżką
grantową w uzupełnieniu do istniejącej ścieżki
konkursowej) dotyczy osób, które spełniają
następujące warunki: (1) posiadają znaczący
dorobek mieszczący się w profilu badawczym
Instytutu, (2) uzyskały znaczące zewnętrznego
finansowania na okres minimum trzech lat oraz
(3) są w stanie zatrudnić osoby spoza budżetu
Instytutu. Pracownie w trybie grantowym będą
powoływane na okres 5 lat i po upływie tego okresu
będą podlegać ocenie.

sygnalizacyjna indukowana uszkodzeniami DNA
wprawidłowych limfocytach i komórkach linii
Jurkat", sala II piętro, godzina 15:00
Zbigniew Korwek (tel. 253)

27 kwietnia (wtorek) odbędzie się seminarium
Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Maciej
Czerkies (Pracownia Receptorów Błony Komórkowej)
wygłosi
referat
p.t.
„Internalizacja
lipopolisacharydu (LPS) - jedna z dróg aktywacji
makrofagów”, sala II piętro, godzina 14:30.
Katarzyna Kwiatkowska (tel. 463)

Szanowni Państwo, 29 kwietnia (czwartek) o
godzinie 12:00 w sali wykładowej na II piętrze
odbędzie się seminarium, na którym pani
Magdalena Powierża z Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej opowie o
nowych rodzajach stypendiów dla doktorantów
oferowanych przez Ośrodek Transferu Technologii
Biocentrum Ochota w ramach działania 8.2.1 POKL.
Ponadto przedstawimy nowe działania podejmowane
w
ramach
Platformy
Innowacyjnej
Instytutu Nenckiego. Spotkanie jest planowane na
niecałe 60 min.
Marcin Szumowski oraz Andrzej Białkowski-Miler

Ogłoszenia Różne
Z przyjemnością informujemy, że powstała nowa
strona Pracowni Mikroskopii Konfokalnej. Autorem
strony jest Pan Artur Wolny, a doradcami Joanna
Kucharska i Jarek Korczyński. Strona została
wymieniona po 8 latach istnienia pracowni.
Zapraszamy do jej odwiedzania. Mamy nadzieję, że
zarówno układ strony jak też umieszczone tam
informacje spełnią oczekiwania użytkowników
pracowni.
Pracownia Mikroskopii Konfokalnej (tel. 306)

Jolanta Rędowicz, sekretarz Rady Naukowej (tel. 456)

Seminaria / Wykłady
26 kwietnia (poniedziałek) odbędzie się seminarium
Zakładu Biochemii, na którym mgr Zbigniew
Korwek
(Pracownia
Molekularnych
Podstaw
Starzenia) wygłosi referat zatytułowany: "Ścieżka
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; e-mail: nencki.info@nencki.gov.pl; skład: Justyna Osmulska (tel. 486)

