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Rada Naukowa
Szanowni Państwo, kolejne posiedzenie Rady
Naukowej Instytut odbędzie się 25 czerwca br.
Bardzo proszę o zgłaszanie spraw na to posiedzenie
do Pań Alicji Bujalskiej i Agaty Siudek (pok. 119,
tel. 215) poniedziałku 7 czerwca, do godz. 9:00.
W sprawach dotyczących doktoratów (wyznaczanie
recenzentów i nadania stopnia) proszę wcześniej
kontaktować się z prof. Barbarą GrzelakowskąSztabert (przewodniczącą Komisji ds. Przewodów
Doktorskich), zaś w sprawach dotyczących spraw
osobowych - z prof. Ewą Sikorą (przewodniczącą
Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej).
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Seminaria / Wykłady
Szanowni Państwo, w imieniu firmy Precoptic
serdecznie zapraszam na prezentację nowego
mikroskopu konfokalnego firmy NIKON. Mikroskop
będzie zainstalowany w Pracowni Mikroskopii
Konfokalnej 31 maja i pozostanie do dyspozycji
zainteresowanych do 11 czerwca br. Wykład
wprowadzający odbędzie się 31 maja (poniedziałek)
o godzinie 13:00, w sali A na parterze.
Wanda Kłopocka (tel. 306)

1 czerwca (wtorek) odbędzie się seminarium
Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr
Małgorzata
Sielska
(Pracownia
Regulacji
Transkrypcji) wygłosi referat p.t.: „Ocena udziału
mikrogleju i makrofagów w patogenezie glejaka”,
sala II piętro, godzina 14:30.
Katarzyna Kwiatkowska (tel. 463)

Pracownia Regulacji Transkrypcji zaprasza na
wykład Ewy Szczurek (Computational Molecular
Biology Department, Max Planck Institute for
Molecular
Genetics,
Berlin,
Germany)
p.t.:
„Odkrywanie
deregulacji
genów
poprzez
eksperymenty perturbacyjne”, Wykład odbędzie się
2 czerwca (środa) sala I piętro, godzina 12:00
Bożena Kamińska (tel. 209)

Konferencje / Zjazdy
Szanowni Państwo, przypominam, że 31 maja mija
termin rejestracji i wpłaty wpisowego na tegoroczny
Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w
Wiśle, który odbędzie się w dniach 20-23 września
br. Szczegółowe informacje o Zjeździe znajdują się
na stronie www.zjazdptbioch2010.pl Zapraszamy
do Wisły!
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Annual Reports 2010, Zakład Biochemii
24 maja br. w Instytucie Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego odbyła się całodniowa sesja
naukowa poświęcona corocznym sprawozdaniom
doktorantów
Zakładu
Biochemii.
W
sesji
przedpołudniowej swoje 15-minutowe sprawozdania
w języku angielskim wygłosiło 12 doktorantów III
i IV roku studium doktoranckiego IBD. Sesję
zorganizowały i prowadziły doktorantki V roku, mgr
Elżbieta Kocik, mgr Dominika Malińska i mgr Dorota
Wypych. W części popołudniowej odbyła się
90-minutowa sesja plakatowa, na której 13 doktorantów I i II roku zaprezentowało swoje dokonania
i zamierzenia naukowe, również w języku
angielskim. Specjalnie przygotowane na tę okazję
plakaty zostały ocenione przez komisję, w skład
której weszli prof. Jolanta Barańska, prof. Jerzy
Duszyński
(przewodniczący),
prof.
Barbara
Grzelakowska-Sztabert i prof. Lech Wojtczak.
Po skończonej części naukowej wszyscy uczestnicy
sesji wybrali w tajnym głosowaniu najlepszą
prezentację ustną. Laureatką nagrody została mgr
Marta Wojewoda (III rok) z Pracowni Bioenergetyki
i Błon Biologicznych, która wygłosiła prezentację
pod tytułem „Mitochondrial biogenesis in human
osteosarcoma cells with chronic mitochondrial
stress; effect of selenium”.
W kategorii „najlepszy plakat” komisja pod
przewodnictwem
prof.
Jerzego
Duszyńskiego
przyznała dwie równorzędne nagrody: mgr Oldze
Alster (II rok) z Pracowni Molekularnych Podstaw
Starzenia za plakat „Cellular senescence, apoptosis
and genomic instability as a consequence of the
activation of the DNA damage pathway in human
lymphocytes derived from Nijmegen Breakage
Syndrome patients” i mgr Annie Kajmie (II rok) z
Pracowni
Wewnątrzkomórkowych
Kanałów
Jonowych za plakat „Electrophysiological and
molecular properties of mitochondrial potassium
channels”.
Po uroczystości rozdania nagród odbył się quiz dla
kierowników Pracowni, który miał za zadanie
przetestowanie
ich
poczucia
humoru.
Quiz
opracowany przez doktorantki V roku, Elżbietę
Kocik, Dominikę Malińska i Dorotę Wypych, odniósł
ogromny sukces i udowodnił, że „nie samą nauką
Człowiek żyje”. W poczuciu dobrze spełnionego
obowiązku i w miłej atmosferze uczestnicy sesji
kontynuowali wieczorne spotkanie towarzyskie na
dziedzińcu Instytutu.
Sławomir Pikuła (tel. 347)
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