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Nominacje 
 

CKK 
Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-
Kotowicz została wybrana do Centralnej 
Komisji do spraw Stopni i Tytułów, sekcja IV 
Nauk Medycznych.  
 
 
 
 

 PAN 
Zgodnie z nową strukturą Polskiej Akademii 
Nauk przeprowadzono wybory w Wydziale V, 
Nauk Medycznych PAN. Wybrano : 
 - prof. dr hab. n. med. Jacka Zarembę na 
Dziekana Wydziału V  
 - prof. dr hab. n. med. Jana Albrechta na 
Przewodniczącego Rady Kuratorów  
 - prof. dr hab. n. med.  Ewę  Szczepaoską – 
Sadowską na zastępca przewodniczącego Rady 
Kuratorów,  

__________________________________________________________________________________
Eksperyment medyczny 
Przeprowadzony z inicjatywy Prof. Krystyny 
Domaoskiej-Janik przy udziale zespołu 
pracowników Zakładu Neurobiologii 
Naprawczej w Centrum Zdrowia Dziecka 
pierwszy w Polsce eksperyment medyczny 
przeszczepienia autologicznych, 
ukierunkowanych neuralnie komórek krwi 

pępowinowej do zbiornika wielkiego u dziecka 
z uogólnionym uszkodzeniem ischemicznym 
mózgu (Cell Medicine, Part B of Cell 
Transplantation 2010:1:77-80) jest szeroko 
komentowany przez specjalistów w tej 
dziedzinie.  

Barbara Łukomska

 
Więcej informacji na stronach: 
http://www.medicalnewstoday.com/articles/212387.php  
http://www.ingentaconnect.com/content/cog/cm/2010/00000001/00000002/art00001  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Stypendium FNP w programie KOLUMB 
przyznane! 
W dniu 7-ego lutego b.r. Rada Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej nagrodziła projekt dr 
Mirosława Janowskiego z Zakładu 
Neurobiologii Naprawczej pt. "Enhancement 
of Stem Cell Homing towards Stroke Lesions; 
Application of Novel Targeting Tools and 

Imaging Methods" zgłoszony w Programie 
"Kolumb" do realizacji w Department of 
Radiology and Radiological Science, Johns 
Hopkins University School of Medicine, 
Baltimore (Prof. Jeff Bulte). Beneficjent od 10-
ego lutego br. rozpoczął już swoje badania w 
USA. 

Barbara Łukomska  
 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/212387.php
http://www.ingentaconnect.com/content/cog/cm/2010/00000001/00000002/art00001
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Z życia Instytutu 

 
Rada Naukowa 
 
Na pierwszej Radzie Naukowej Instytutu 
wybrano jako przewodniczącego Rady prof. 
Joannę Strosznajder, wice przewodniczących: 
prof. Irenę Nalepę i prof. Jerzego Łazarewicza 
oraz sekretarza: dr hab. Agatę Adamczyk  
Następna Rada odbędzie się 24 lutego 2011 r. 
Program RN przewiduje m.in. 

 Przedstawienie i przyjęcie nowego 
regulaminu Rady Naukowej  

 Wybór członków komisji stałych Rady 
Naukowej 

 Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego 

 Przedstawienie i przyjęcie Statutu Instytutu 
 
 

 
Informacje Dyrekcji 
 
Szanowni Paostwo, Drodzy Koledzy 
Uprzejmie informuję, że trwają prace nad 
nową stroną internetową naszego Instytutu. 
Pragnę również podziękowad za nadesłane 
materiały dotyczące poszczególnych zakładów 
i pracowni. Wkrótce zostaną one 
zamieszczone na stronie - początkowo jeszcze 
w starej szacie graficznej, później zostaną 
przeniesione do nowej. Jest oczywiste, że nie  
 

 
wszystkim będą się podobad np. kolory strony, 
lub jej układ, pragnę jednak zapewnid, że 
dokładamy starao aby strona miała charakter 
nie tylko atrakcyjny, ale również nowoczesny i 
przyjazny dla użytkownika. Dla przykładu 
mogę powiedzied, że w poszukiwaniu 
atrakcyjnych rozwiązao,  przeglądnęliśmy 
wiele innych stron najpoważniejszych 
instytucji naukowych na świecie. Ewentualne 
uwagi i sugestie proszę kierowad do mnie. 

Andrzej Ziemba 

 
Zmiany organizacyjne w Instytucie: 
Stanowisko lekarza weterynarii organizacyjnie 
przeniesiono ze zwierzętarni na poziom 
ogólno-instytutowy. Do obowiązków lekarza  
weterynarii należą obecnie wszystkie sprawy 

nadzoru nad opieką zdrowotną zwierząt w 
hodowli w zwierzętarni oraz nadzoru 
zdrowotnego i etycznego doświadczeo 
prowadzonych w Instytucie. 
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