
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ZG PTBR (1970) Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczyna działalność – I 

ZJAZD, w Postępy Techniki Jądrowej, 14, Nr 9 (166). Pp.2-8. 

[2] Gajewski A.K.. (2001) Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w latach 1967-2000.  

* (rok oferty - rok kongresu) wg regulaminu IARR wniosek składa się 6 lat wcześniej, (pół roku przed między kongresowym 

posiedzeniem IC IARR, rozstrzygającym konkurs. Na kongresie poprzedzającym (4 lata przed proponowanym)  jest  prezentacja  

i promocja  tego kongresu.  

KARTKI WSPOMNIEN  Z  HISTORII  14–tego ŚWIATOWEGO                                        

KONGRESU BADAŃ RADIACYJNYCH - WARSZAWA 2011, POLSKA 

 (14th ICRR) 

Zainspirowane 50 rocznicą zaistnienia Polskiego Towarzystwa                                                

Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej – Curie 

 

Antonina Cebulska-Wasilewska 
 

Kraków,  kwiecień 2017 

 

Wstęp.  Okres po drugiej wojnie światowej zakończonej pierwszym w świecie wybuchem 

bomby atomowej, stał się dynamicznym okresem rozwoju i odkryć w dziedzinie  badań nad 

skutkami promieniowania jonizującego oraz mechanizmami powstawania uszkodzeń oraz ich 

naprawy w organizmach żywych. Ośrodki badawcze współpracowały między sobą co 

przyczyniło się do częstych wystąpień naukowych na spotkaniach konferencyjnych oraz 

powstawania w latach sześćdziesiątych pierwszych krajowych towarzystw badań radiacyjnych 

(UK, Japonia,USA). W 1958 roku w  Burlington (USA) odbył się Pierwszy Kongres Badań 

Radiacyjnych poświęcony powojennemu dorobkowi radiobiologii, fizyki i chemii radiacyjnej, 

oraz roli tych dziedzin dla medycyny, a cztery lata później na drugim kongresie w Harogate 

(UK) powołano międzynarodowe stowarzyszenie badań radiacyjnych (International 

Association for Radiation Research)[1]. 

W maju 1964 roku grupa osób, reprezentujących różne kierunki badawcze w tej 

dziedzinie w Polsce, rozpoczęła działania nad ułatwieniem współpracy między partnerami 

krajowymi i zagranicznymi, oraz włączania się w działania międzynarodowych struktur. 

Skutkiem poczynań tej grupy było zorganizowanie w dniu 29 czerwca 1967 roku zebrania 

założycielskiego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. W założycielskim zebraniu 

wzięło udział 31 osób z ośrodków badawczych; Warszawy, Łodzi, Białegostoku, Gdańska, 

Krakowa, Torunia i Wrocławia, spośród których wyłoniono Komitet Organizacyjny PTBR, 

który aktywną działalnością nie tylko doprowadził do zatwierdzenia w dniu 3.02.1968r Statutu 

Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ale także do 

zorganizowania w dniu 8 stycznia 1969 roku Pierwszego Zjazdu PTBR[1,2]. Na zebraniu 

założycielskim oraz na I Zjeździe zwracano uwagę na rolę jaką PTBR może odegrać w 

ożywieniu kontaktów z zagranicznymi ośrodkami badawczymi, poprzez włączenie się w akcje 

IARR oraz ESRB. W I Zjeździe uczestniczyło 200 osób, a wiodące referaty wygłosili 

profesorowie: Alicja Dorabialska, Jerzy Kroh, Maria Kopeć, Andrzej Danysz. Zgodnie z 

zaleceniami kolejnych Walnych Zjazdów, ZG PTBR kilkukrotnie (w 1972-1979*, 1976-1983, 

1996-2003) starał się, uzyskać prawo do organizacji światowego kongresu IARR[2], niestety 

bezskutecznie aż do roku 2007, gdy w wyniku kilkuletnich starań Profesor Antoniny 

Cebulskie-Wasilewskiej, PTBR uzyskało prawo do organizacji w 2011 roku 14-tego kongresu 

IARR (14th ICRR). Roku dla nas szczególnego, bo w roku 100 letniej rocznicy uzyskania przez 

Marię Skłodowską-Curie drugiej Nagrody Nobla. Jako główny autor programu i najczęściej 

główny wykonawca uznałam, że warto w wielkim skrócie poświęcić kilka stron temu, jak 

wyglądała zwycięska walka o to prawo, oraz później promocja 14th ICRR kongresu w Polsce. 

Poniżej przedstawiono nasze działania na rzecz uzyskania formalnej oferty organizacji 

kongresu w Polsce w Warszawie, aż do powołania w 2009 roku Komitetu Organizacyjnego 

ICRR 2011, ale praktycznie do zakończenia Roku Chemii, czyli końca 2011-tego roku.   
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Dear Antonina: 
Congratulations on your new appointment as President of the 14th 
ICRR.  That is good news.  Also congratulations on your home page 
which is very attractive and informative. 
  
As you know, we plan to meet for the interim council meeting in 
2009 (venue still not decided) where we can hear more about the 
scientific program.  However, if you need our input before then, 
please let us know how we can help. 
Regards, 
Peggy 
Peggy L. Olive, Ph.D. 
Head, Medical Biophysics Dept. 
British Columbia Cancer Research Centre 
675 W. 10th Ave. 
Vancouver, B.C.  V5Z 1L3 
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The last news:  Grudzień 2011!  Zamek Królewski w Warszawie  

Zakończenie Roku Marii Skłodowskiej-Curie 

 

     30.08. 2011. Sala Kongresowa PKiN, Warszawa; Wellcome!!  Witamy!!! 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w Polsce na 14-tym ICRR i na sympozjach satelitarnych; w Krakowie,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy także w Kijowie, Pradze i Dreźnie 

  

 

 

Sala Kongresowa PKiN  - Prezydent Kongresu – Profesor Antonina Cebulska-Wasilewska 

otwiera 14th ICRR Kongres, wita honorowych gości oraz uczestników Kongresu, krótko 

przedstawia osiągnięcia Marii i prezentuje Medal Marii Skłodowskiej -Curie dedykowany jej 

wnuczce dr. Helen Langevin, laureatce Medalu. Następnie profesor Wasilewska zaprasza 

Przewodniczącą Komitetu Nagród PTBR,  profesor Ewę Szajdzińską-Piętek, aby zaprezentowała 

materiały, myśli i wspomnienia o Marii Skłodowskiej-Curie, które Helena Langevin przesłała do 

Komitetu Organizacyjnego  14th ICRR,  aby je przekazać uczestnikom kongresu. 

 

Dr. Helen Langevin,    

córka Ireny Joliot-Curie i 

wnuczka Marii, przyjmuje 

Medal z rąk prof. Antoniny 

Cebulskiej-Wasilewskiej 

(Prezydent 14thICRR),    

oraz prof. Marka Janiaka 

(Prezesa PTBR)   

 



 

 

 

News: 
 

12.08.2011 

12 sierpień 2011 

Zapraszamy ponownie: 

Kongres i Sympozja satelitarne tuż, tuż ! 

 

Zapraszamy na uroczystość otwarcia sympozjum: 

 

 
Sympozjum jest wydarzeniem towarzyszącym 14-temu Międzynarodowemu Kongresowi Badań 

Radiacyjnych ICRR-2011 

 

Uroczystość otwarcia odbędzie się 2 września 2011 roku (piątek) o godzinie 9:30 w Auli Collegium 

Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, Kraków 

 

W ramach sympozjum odbędą się trzy odrębne sesje:  

 

- "Physical and biological basis of hadron radiotherapy" 2-3 września, Aula Collegium Novum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, Kraków 

 

- "Future directions in cardiovascular research - would they impact diagnostics in woman", 2-3 

września, Collegium Nowodworskiego, ul. Św. Anny 6  

 

- "Social and cultural determinants of women health" 2-3 września,  Collegium 

Nowodworskiego, ul. Św. Anny 6. 

 

Organizatorzy Sympozjum: 

prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska 

prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz 

prof. dr hab. Paweł Olko 

prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk 

 

 

 

Przejdźmy zatem do historii, jak to się stało, że projekt PTBR autorstwa prof. dr hab. Antoniny 

Cebulskiej-Wasilewskiej wygrał w konkursie z japońskim, upamiętniającym 60 lat od zrzucenia bomb na 

Hiroszimę i Nagasaki.  

Warto też dodać, że Japonia jest krajem, w którym osoba Marii Skłodowskiej-Curie,  jej życie, odkrycia i 

dokonania są otoczone wielkim szacunkiem. Może o tym świadczyć chociażby wysoka frekwencja gości z 

Japonii odwiedzających Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na ul. Freta w Warszawie. 

 

 

 



 

 

A wszystko zaczęło się na 12-tym ICRR w Brisbane w Australii! 
 

17-22.08. 2003  

12th International Congress of Radiation Research - ICRR 2003, Brisbane Australia 

 

Profesor Antonina Cebulska-Wasilewska, w ramach prowadzonego projektu badawczego (EXPAH 

QLK4-CT-2000-00091), bierze udział w światowym  kongresie badań radiacyjnych (12th ICRR) w Brisbane, 

Queensland, Australia,  prezentując rezultaty badań  prowadzonych w tym projekcie  pt „Response to Challenging 

Dose of X-Rays as a Predictive Assay for Molecular Epidemiology". Kongres Badań Radiacyjnych w Brisbane 

był zorganizowany bardzo sprawnie (około 1400 uczestników, pomimo światowych zagrożeń wirusem 

SARS, zniechęcających do dalekich podróży). W trakcie kongresu odbyło się posiedzenie zarządu 

światowego stowarzyszenia badań radiacyjnych (IC IARR). Myśl, że Polska i PTBR  mogłyby się starać o 

prawo do zorganizowania w 2011 roku kongresu zrodziła się w trakcie posiedzenia IC IARR, w którym 

profesor Antonina  Cebulska-Wasilewska uczestniczyła jako delegat PTBR. Zarząd ICRR potwierdził, że 

następny kongres (13thICRR) odbędzie się w 2007 roku w USA, w San Francisco, Kalifornia. Za 

organizację trzynastego kongresu był odpowiedzialny Profesor Martin Brown z Uniwersytetu Stanforda, 

Palo Alto, CA. Zadecydowano także, że zostanie ogłoszony konkurs na organizację kongresu w 2011 roku, 

którego rezultaty zostaną rozstrzygnięte na następnym między kongresowym posiedzeniu IC IARR w 2005 

roku, najprawdopodobniej w USA, na corocznym zjeździe amerykańskiego Radiation Research Society.   

W Brisbane profesor S. Sasaki (Prezydent IARR), na prywatnym przyjęciu dla wszystkich członków i 

delegatów do IC IARR, zdradził, że Japonia ma zamiar zabiegać o ten przywilej. Profesor Wasilewska, 

znała Profesora Sasaki osobiście z miesięcznego między regionalnego szkolenia cytogenetycznego w 1999 

roku w Rio de Janeiro w Brazylii, zorganizowanego przez wiedeńską międzynarodową agencję atomistyki 

IAEA.  Zanim profesor Sasaki ogłosił, że Japonia zamierza starać się o prawo organizacji ICRR-2011, 

profesor Wasilewska  zapytała go co sądzi o tym, żeby Polska startowała, ponieważ jest to rok 100-letniej 

rocznicy drugiej nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie.  

Trochę zaskoczony Profesor Sasaki odpowiedział, no właściwie tak, przecież każde państwo należące 

do IARR ma do tego prawo!.      

 
 

 

 

 
Zachowując więc w podświadomości potęgę konkurencji rozpoczęliśmy starania.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Styczeń 2004.  

 

Prof. Cebulska-Wasilewska wyjeżdża do Japonii do Tokio, na zaproszenie dr. Sigemutu Tano z 

japońskiego centrum atomistyki w Takasaki (Japan Atomic Energy Research Institute). Profesor Tano był  

partnerem profesor Wasilewskiej w zespole ekspertów WHO, LWO, w dziedzinie bio-indykacji skażeń, 

pracujących wspólnie w ramach IPChS, (światowego programu bezpieczeństwa chemicznego). 

 W bogatym programie spotkań naukowych; między innymi na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Tokio, 

potem w Zakładzie Radiobiologii profesora Sasaki na Uniwersytecie w Kioto, oraz w Osaka, u profesora 

Kondo nestora badań nad wpływem niskich dawek promieniowania, w centrum badań skutków 

biologicznych bomby jądrowej A („Little Boy”), wszędzie  profesor Wasilewska prowadzi rozmowy na 

temat badań radiacyjnych, skutków wybuchów nuklearnych. Także, w myśl zasady „kropla drąży skałę” 

zawsze porusza temat planowanego, przez nią w imieniu PTBR, wystąpienia o prawo do organizacji ICRR 

w Polsce, w roku 2011 czyli w stuletnią rocznicę drugiej Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Little_Boy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdjęcia; 1. Profesor Wasilewska jako gość w domu profesora Hiroshi Hara z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Tokio.                  

2. Profesor S. Sasaki oprowadza prof. Wasilewską po starej dzielnicy turystycznej w Kyoto. 3. Prof. Wasilewska oraz prof. 

Sohei Kondo z Atomic Energy Research Institute, Kinki University, Higashiosaka, Osaka, obok jego asystenci, w tyle reaktor 

symulujący spektrum energii bomby A zrzuconej na Hiroszimę. 

_______________________________________________________________________________________________ 

styczeń - wrzesień 2004  

- Antonina Cebulska-Wasilewska – przygotowywanie koncepcji oferty kongresu ICRR 2011, rozmowy, 

pisma i uzyskanie pisemnej zgody od Prezesów PAN, PAA, przedstawicieli Kijowa (Prof. N. Bilko), Pragi 

(Dr. R. Szram), Rektorów UJ i AGH,  oraz Dziekanów CM UJ).  

 

 

wrzesień 2004 

 

-  Akceptacja Walnego Zebrania PTBR na przystąpienie do konkursu PTBR - odpowiedzialna profesor 

Antonina Cebulska-Wasilewska. Decyzja Walnego Zebrania była nie tylko bardzo ważna, ale wręcz 

krytyczna, albowiem, być może ze względu na wcześniejsze porażki w staraniach o prawa organizacji 

kongresu, stanowisko ogółu ZG PTBR było sceptyczne lub wręcz przeciwne. Natomiast pomocne były rady 

Prof. K. Chomiczewskiego, jak uzyskać zgodę Prezydenta RP.    

______________________________________________________________________________________ 

 

wrzesień 2004 – maj 2005 

 

 - Antonina Cebulska-Wasilewska - przygotowanie finalnej oferty kongresu ICRR: koncepcyjnej 

(kongres Warszawa, satelitarne sympozja: Kraków, Praga, Kijów), graficznej, oraz  uzyskanie formalnej 

zgody w formie listów do Prezydenta IARR; od Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Premiera Rządu, 

Prezydentów Warszawy, Krakowa, Ministrów; Nauki, Edukacji, Zdrowia, Środowiska, Równych 

Uprawnień, oraz przedstawicieli ważnych instytucji naukowych w Polsce i w miastach sympozjów 

satelitarnych (Kraków, Praga, Kijów). Przygotowanie cyfrowych kopii na dyskach, w dwóch wersjach z 

dwoma dyskami jeden z pełną ofertą polską („bid”, wielostronicowego pakietu tekstowego, bogatego w 

zdjęcia zawierającego m.in.: krótkie opisy miejsc kongresu i okolicy, dojazdu, transportu, hoteli, waluty, 

pogody, wstępny ogólny program naukowy, oraz program turystyczny dla uczestników i osób 

towarzyszących, a także tematykę sympozjów satelitarnych i zdjęcia z miast, w których się odbędą). Drugi 

dysk był z filmem Maria, uzyskanym z Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.  (ZG, dostał 

materiały). Druga wersja była jednodyskowa przeznaczona dla potencjalnych sponsorów bez filmu Maria.  

 Zadanie to było nie tylko wyzwaniem gigantycznym, ale wręcz wydawało się niewykonalnym. 

Jedyną instytucją wspomagającą była firma Mazurkas Travel. Przygotowanie zgłoszenia konkursowego a 

później, po wygraniu konkursu, działania na rzecz promocji kongresu, była to praca i wysiłek wręcz 

morderczy, także dla sześcioosobowego Zespołu prof. Wasilewskiej*, dodatkowo, a raczej przede 

wszystkim obarczonego bardzo wymagającym programem 3 projektów dla Unii Europejskiej. Należą się im 

wszystkim aktywnie wspomagającym i cierpliwie wypełniającym polecenia szefa nie tylko uznanie, ale 

chociażby podziękowania, także ze strony PTBR. 
 

*p. Ewy Bartel przy uzyskiwaniu formalnej zgody władz RP, oraz wymaganych do „bid” instytucji (kontakty, pertraktacje w sprawie spotkań, 

korespondencja) w przygotowaniu szczegółowej oferty całego Zespołu; E. Bartel, M.Drąg, M.Krzysiek, J.Miszczyk  A.Panek, I.Pawłyk.     

 
  



 

 

       
Zdjęcia:1,2. „bid” – skrót oferty polskiej, 3. Pierwsza strona szczegółowego projektu wspólnie przygotowana przez 

„Mazurkas Travel” z prof. Wasilewską (PDF  w ZG) . 4.Skrót konkurencyjnego projektu japońskiego. 

 

Maj 2005 - Wysłanie  do prezydenta oraz sekretarza IARR zgłoszenia ZG PTBR do konkursu o prawo 

organizacji w 2011 roku 14-tego ICRR (zdjęcie 1.i 2. „bid”) . Jako pierwszy został wysłany do prezydenta 

IARR prof. S.Sasaki formalny  „bid” (zdjęcia 1 i 2) a dwa dni później wysłano pełną wersja do wszystkich 

członków IARR General Council. Japonia zyskiwała w ten sposób 4 miesiące na „dopieszczenie” swojej 

prezentacji, ale takie są wymogi regulaminu.    
_______________________________________________________________________________________ 

 

19.10. 2005 – Na posiedzeniu między kongresowym (Interim IARR Council Meeting) w Denver, które 

miało miejsce w trakcie corocznego spotkania amerykańskiego Radiation Research Society, miało się odbyć 

zakończenie konkursu, po przedstawieniu prezentacji projektów oraz odpowiedzi na pytania Zarządu IARR 

– konkurencją Warszawy, jak już wspomniano była Hiroszima w Japonii. W głosowaniu brali udział 

wszyscy obecni członkowie Zarządu Głównego IARR. Prof. A. Cebulska-Wasilewska była pozbawiona 

prawa głosu i uczestnictwa w dyskusji, jako osoba prezentująca „bid”. Prezentację japońską przedstawił 

specjalny gość, nie będący członkiem zarządu IARR. Towarzystwo japońskie miało zatem 4 głosujących 

członków zarządu IARR (prezydent IARR, oficjalny delegat japońskiego towarzystwa, oraz 2 

przewodniczących sekcji IARR).             

Warto nadmienić, że wyjazd prof. Wasilewskiej w październiku na RRS do Denver był możliwy tylko w 

połączeniu z pobytem (gościnnie 2 miesiące w  Kalifornii, oraz 2 miesiące w Bostonie w wynajętym,”za 

grosze” od Polonii pokoju), gdyż podróż prof. Wasilewskiej do San Francisco odbyła się w końcu maja, na 

zaproszenie KO kongresu IAEMS. Stąd pozostały pobyt w USA i przygotowanie ustnego wystąpienia z 

projektem (ICRR-2011Warszawa + Kijów, Kraków, Praga), a także podróże; SF, Boston, Waszyngton, 

Denver, SF, odbyły się na jej własny koszt (ZG PTBR wystąpił do IFJ popierając prośbę o urlop bezpłatny. 

 

Zdjęcia: 1.i 2.  Strony 16-ta i 17-ta prezentacji „Proposal from Polish Radiation Research Society Memorial to 

Maria Skłodowska-Curie” z wystąpienia w A. Cebulskiej-Wasilewskiej w Denver, US, zawierających   kopie 

listów wyrażających zgodę i poparcie władz Polski, oraz instytucji naukowych dla zorganizowania ICRR w Polsce.  

Zdjęcie 3. ostatnia 21 strona prezentacji z zaproszeniem: „Zapraszamy do Polski. Zapraszamy do Warszawy, 

Krakowa, Kijowa i Pragi” w języku angielskim, polskim, ukraińskim, czeskim i japońskim. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

    

  



 

 

19th October 2005.  

Annual meeting of the Radiation Research Society, Denver, Colorado, 

The interim IARR Council meeting was held during the annual meeting of the Radiation Research Society in 

Denver on 19 October 2005. Proposals and presentations were put forward by colleagues on behalf of two 

member Societies, the Polish Radiation Research Society and the Japanese Association of Radiation 

Research. The proposal prepared and presented by Antonina Cebulska-Wasilewska from Poland had a 

majority of the votes cast and the 14th ICRR in 2011 is to be held from 28 August to 1 September 2011 in 

Warsaw. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

26.11. 2005 - Oficjalne potwierdzenie z IARR o uzyskaniu prawa do organizacji 14th ICRR w Polsce. 

__________________________________________________________________________ 

 

12. 2005-12.2006. Starania o uzyskanie dotacji na przygotowanie oraz promocję kongresu 14th ICRR. 

 

W listopadzie 2006 roku zaczął się nowy etap żmudnej drogi nad pozyskaniem wsparcia w Polsce.   

Przygotowanie i złożenie wniosku do zadania nr 2: „Promocja Polski i Nauki Polskiej poprzez 

funkcjonowanie strony internetowej Kongresu i realizację programu promocji kongresu zgodnie z 

harmonogramem”   z terminem realizacji 01.09.2006-31.12.2007, Kraków.  

W ramach uzyskanych środków należało: 

-  przygotować wstępnie projekt strony, umieścić stronę w pierwszej wersji na serwerze Instytutu Fizyki 

Jądrowej PAN w Krakowie, zakupić domenę internetową i miejsce na serwerze, co uczyniono poprzez 

firmę home.pl i ostatecznie zawieszono ostateczną wersję graficznej strony pod adresem: 

http://www.icrr2011.org 

  

- Zrealizować program otwartych wykładów "Nauka dla Medycyny i Społeczeństwa” 

- aktualizować stronę internetową poprzez dodawanie nowych informacji:(News:)  z bieżącej  

 działalności Biura Promocji i Przygotowań do Kongresu ICRR2011 w ramach promocji Nauki Polskiej i   

Polski jako Gospodarza ICRR2011 

- przygotować program promocji kongresu w Polsce na stoisku promocyjnym w trakcie 13-tego ICRR w 

San Francisco. 

____________________________________________________________________________________ 

  

 

http://www.icrr2011.org/


 

 

 

 

Grudzień 2006  Zatwierdzenie projektu Promocji ICRR 3011 w Warszawie.  

 The beginning of the 14th ICRR Promotion Program entitled:“We Promote Polish Science and Poland as 

the Host of the 14th ICRR".  

Grudzień 2016-Maj 2007. Przygotowania do promocji kongresu na 13thICRR . Ogłoszono konkurs na 

projekt promujący naukę polską i Polskę jako gospodarza 14thICRR .   

_______________________________________________________________________________________ 

News: 

 
1.12.2006 

Ogłaszamy Konkurs dla uczniów szkół ponad podstawowych i studentów 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia: 1-3. Ogłoszenia o konkursie na najlepszą promocję,” Nauki Polskiej i  Polski jako Gospodarza  14-tego 

ICRR”. 4. Pierwsza strona nagrodzonego filmu autorstwa  Mateusza Krzyśka. 

._____________________________________________________________________________________ 

 

News: 
 

8 - 12.07.2007 
Promocja kongresu ICRR2011, na 13-tym Światowym Kongresie Badań Radiacyjnych, w San Francisco, 

USA, należała do obowiązku ZG PTBR. 13thICRR stwarzał także okazję promocji wśród jego uczestników, 

 Polski jako organizatora następnego 14-tego Światowego Kongresu Badań Radiacyjnych w 2011 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcia. Stanowisko promocji 14thICRR w Polsce. Po lewej: Dr M.Lenarczyk, nieznany uczestnik 13thICRR, dr 

J.K.Kim Korea Płd. Profesor A.Cebulska-Wasilewska.  po prawej profesor A.Cebulska-Wasilewska oraz Mateusz 

Krzysiek współorganizator stoiska, laureat konkursu na prezentację: Promujemy Naukę Polską i Polskę jako 

Gospodarza 14th ICRR, w środku dr James William "Bill" Osborne (1928-2015), amerykański naukowiec, wyjątkowa 

osobowość – „Legenda RRS”  twórca kronik RRS oraz ICRR, odznaczony w 2001 roku nagrodą „Distinguished 

Service Award of the Radiation Research Society”. Po prawej profesor A.Cebulska-Wasilewska prezentuje 

prezentację Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

 

Niestety udział Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie był zagrożony 

ze względu na niski budżet Towarzystwa. PTBR pokryło koszt jednego biletu lotniczego. Organizatorzy 13-

tego ICRR udostępnili bez opłaty stoisko. Materiały reklamujące Polskę i Warszawę uzyskane z firmy 

   

 
 

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest 
nadesłanie pracy w formie graficznej lub prezentacji 

komputerowej  (szczegóły na stronie) Praca ma 
odpowiadać ogólnie na pytanie: 

Polska w roku 2011 będzie gospodarzem 
Światowego Kongresu Badań Radiacyjnych. 

Jak w najbardziej interesujący i atrakcyjny Twoim 
zdaniem sposób, przedstawić walory naszego 

kraju i osiągnięcia polskich naukowców z 
uwzględnieniem naukowego wkładu Marii 

Skłodowskiej-Curie tak by zachęcić jak najszersze 
kręgi naukowców do wzięcia udziału w  Kongresie 
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„Mazurkas Travel”, (74 kg) dostarczyli prof. Cebulska-Wasilewska i mgr Mateusz Krzysiek, (6kg) dr.Bilski 

z WIHE. Pozostałe koszty, przygotowanie projekcji i prezentacji, sprzęt projekcyjny, opłaty konferencyjne a 

także 1 bilet lotniczy i koszty pobytu pokryto w ramach programu finansowany przez europejski projekt 

naukowy „EUROWORKSAFE”, którego kierownikiem części polskiej była profesor A.Cebulska –

Wasilewska.    
 

 W program prezentacji promujących kongres 14th ICRR w Polsce przedstawianych na stanowisku 

PTBR wchodziły: 

- drukowane plakaty i materiały informacyjne o Polsce i o Warszawie dostarczone przez firmę „Mazurkas 

Travel”   

- Filmowa prezentacja konkursowa pt. "Following Challenges and Achievements of Madame Curie – Polish    

Science and Technology".  autor laureat konkursu mgr Mateusz Krzysiek.  

 

-  Dwie prezentacje fimowe (o Polsce i o Warszawie) przygotowane przez firmę „Mazurkas Travel”  

 

- Prezentacja (przygotowana przez prof. A, Cebulską-Wasilewską, zdjęcia Anna Wasilewska)  wystawy 

autorstwa Małgorzaty Sobieszczak-Marciniak wykonanej dla Muzeum Marii Skłodowskiej-

Curie w Warszawie. 

 

-  Prezentacja – informacyjna o programie 

EUROWORKSAFE sponsorującym wyjazd i 

uczestnictwo w Kongresie 13th ICRR (autor  

prof. Cebulska-Wasilewska) kierownik części 

polskiej (programu EUROWORKSAFE).  

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia:Pierwsza i dwie ostatnie strony prezentacji, kończącej 13thICRR, zapraszającej do Polski do Warszawy  

(w tle Polonez Fryderyka Szopena) 

 

Sponsorzy promocji 14 ICRR 2011 na kongresie w San Francisko: 

- International Association for Radiation Research, firma „Mazurkas Travel”,  

- Jagiellonian University, Medical College, Faculty of Medicine, Krakow,                                                                 

- Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland, 

-EuroWorksafe Consortium. "EuroWorksafe - european semantic portal on workplace safety"  

- Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

W uroczystości zakończenia 13th ICRR prof. 

Antonina Cebulska-Wasilewska przedstawiła 

prezentację–zaproszenie na następny kongres do 

Polski. Prezentacja ICRR2011 w Polsce zakończyła 

ceremonię zamknięcia ICRR2007. 

 

http://www.iarr.info/
http://www.cm-uj.krakow.pl/
http://www.cm-uj.krakow.pl/
http://www.ifj.edu.pl/
http://www.euroworksafe.eu/


 

 

 

News: 

 
22.08.2007 Kraków 

Zapraszamy; 
 

 

 

 

 

 

 

Spektaklem tym otwieramy program: 

"Promocja Nauki Polskiej i Polski jako Gospodarza 14-tego Światowego Kongresu Badań 

Radiacyjnych w 2011 roku”. 
Spektakl sponsorują: 

 

Ministerstwo Nauki, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Państwowa 

Wyższa Szkoła Teatralna, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie 

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
 

 

News: 

 
22.09.2007 Kraków,  

 

W dniu 22.09.2007 w zapełnionej po brzegi Sali Teatralnej PWST w Krakowie, mieliśmy przyjemność 

podziwiać aktorki Marię Nowotarską i Agatę Pilitowską w spektaklu według sztuki Kazimierza.Brauna 

„Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcia: po lewej i w środku; Aktorki Maria Nowotarska w roli Marii  i Agata Pilitowska w roli córki Ewy. Zdjęcie  

po prawej, goście zaproszeni po spektaklu „Promieniowanie” na kolację przez Profesora Jacka Wasilewskiego.; z 

lewej laureaci Medalu Marii Skłodowskiej; dr Ken Chadwick  i dr Henk Leenhauts (w środku profesor Cebulska-

Wasilewska), kolejno profesor Wasilewski oraz aktorki Maria Nowotarska i Agata Pilitowska, pierwsza z prawej 

Hilary Chadwick, 

 

 

 

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w dniu 

22.09.2007 o godz. 18.00 w Sali Teatralnej PWST w Krakowie  

odbędzie się spektakl według sztuki Kazimierza.Brauna;  

 

„Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”,  

   



 

 

 

News: 
 

24 - 26.09.2007  

14-sty Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Kielce  

 

Wśród zagranicznych laureatów PTBR nagrody głównej  Medalu Marii Skłodowskiej-Curie nasi wieloletni 

przyjaciele i współpracownicy naukowi: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdjęcia: 1. Dr. Ken Chadwick prezentuje podsumowanie wieloletnich obserwacji i teorii jak radiacyjne uszkodzenia 

DNA prowadzą do rosnącego ryzyka indukcji raka. 2.Dr Henk Leenhouts w swym wystąpieniu nawiązuje do roli 

odkryć Marii i Piotra Curie w nowoczesnym zrozumieniu radiacyjnych skutków biologicznych. 3. Laureaci z żonami 

podziwiają otrzymany Medal MSC 

 

 

News: 

15 - 16.10.2007,        Polecamy: 
Konferencja: "Sława i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie", Warsaw, Poland  

Muzemu Marii Skłodowskiej-Curie-PTCH, Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie Politechnika 

Warszawska, Państwowa Agencja Atomistyki, Archiwum Polskiej Akademii Nauk zapraszają na 

konferencję pt. "Sława i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie" dnia 15 października 2007r. w Pałacu 

Staszica w sali Marii Skłodowskiej-Curie o godz. 10.00  

Dnia 16 października 2007 r. Odbędzie się konferencja dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej pt. "Sława i 

dokonania Marii Skłodowskiej-Curie". Początek konferencji o godz. 10.00-tej. 

 

 

News: 
26.10.2007            Eve Curie Labouisse - Obituary 

 

Journalist and author Eve Curie Labouisse has died in New York at age 102 

The Paris-born Labouisse is best-known for writing the 1937 biography, "Madame Curie," about her mother, 

the Nobel Prize-winning scientist Marie Curie.The book was a best-seller and the basis for a 1943 film 

starring Greer Garson as Marie and Walter Pidgeon as Pierre, Labouisse's husband. 

 A popular lecturer, Labouisse was also known for her public advocacy of the Free French cause after the 

Nazis occupied France in 1940, the Times said. After the war, she was a publisher of the French newspaper 

Paris-Press, and in the early 1950s she was a special adviser to the secretary-general of NATO.  Her other 

books include "Journey Among Warriors," an account of her 40,000 mile trip across a series of wartime 

fronts. An accomplished concert pianist, she performed throughout France and Belgium as a young woman 

and later wrote music criticism for several French publications.  Eve Curie married Henry Richardson 

   

 

Kenneth H. Chadwick i Henk P. Leenhouts,  twórcy teorii 

molekularnej radiobiologii oraz autorzy wielu książek w 

tym: „The Molecular Theory of Radiation Biology” oraz 

“Cell transformation and radiation-induced cancer”:   
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Labouisse, who served as U.S. ambassador to Greece and executive director of UNICEF, in 1954. He died in 

1987.Labouisse is survived by her step-daughter, Anne L. Peretz, four step-grandchildren and 11 step-great-

grandchildren.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

26.10.2007. Młodsza córka Marii Skłodowskiej-Curie, Ewa Curie-Labouisse, pisarka i dziennikarka  zmarła 

w Nowym Jorku w wieku 102 lat. 

 

Eve Curie Labouisse (ur. 6 grudnia 1904 w Paryżu, zm. 22 października 2007 Nowy Jork) - francuska pisarka, 

dziennikarka, pianistka i polityk. Córka Marii i Pierre'a Curie, młodsza siostra Irene Joliot-Curie, szwagierka 

Fryderyka Joliot. Autorka znanej biografii matki  Madame Curie (1937), którą napisała trzy lata po jej śmierci (w 

Polsce wydawanej pt. Maria Curie, po raz pierwszy w 1938). W 1937 roku prezydent RP Ignacy Mościcki odznaczył 

Ewę Curie Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. W początkach II wojny światowej była jednym z Dyrektorów 

"Paris-Presse" oraz działała w Siłach Zbrojnych Wolnej Francji. Opuściła Francję po wkroczeniu Niemców; 

wyjechała do Anglii, w latach 1940-1944 była korespondentem wojennym wielu amerykańskich dzienników. 

Przeżycia z tego okresu opisała w książce „Journey Among Warriors”. Zbiór reportaży, które złożyły się na książkę, 

został nominowany w 1944 do nagrody Pulitzera. Po wojnie zajmowała się sprawami kobiet w rządzie Charles'a da 

Gaulle’a. W 1948 wraz z gronem innych wybitnych intelektualistów europejskich popierała powstanie państwa Izrael 

apelując w tej sprawie do ONZ. W 1952 została mianowana specjalnym doradcą Sekretarza Generalnego NATO. W 

czasie asystowania Sekretarzowi Generalnemu NATO zajmowała się również zwalczaniem hegemonizmu 

sowieckiego. W 1954 poślubiła Henry'ego Labouisse, ambasadora USA w Grecji, wieloletniego dyrektora 

wykonawczego UNICEF. Wraz z mężem odbyła wiele podróży do krajów korzystających z pomocy UNICEF. Mocno 

zaangażowana w działalność na rzecz dzieci w różnych misjach, odwiedziła niosąc im pomoc aż 109 krajów. O sobie 

ze śmiechem mówiła, że przyniosła "wstyd rodzinie". "W mojej rodzinie było pięć Nagród Nobla" - żartowała - "Dwie 

dla matki, jedna dla ojca, jedna dla siostry i szwagra oraz jedna dla męża. Tylko mnie się nie udało.." (Henry R. 

Labouisse z żoną u boku odbierał pokojową Nagrodę Nobla dla UNICEF w 1965).  Po wojnie dwukrotnie odwiedziła 

Polskę. w 1967 r. z okazji otwarcia warszawskiego muzeum Marii i w 1999r.  

________________________________________________________________________ 

 

News: 
 

07.11.2007   Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Aula godz.11:00   

W 140 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej- Curie odbył się wykład prof. dr hab. Antoniny 

Cebulskiej-Wasilewskiej:  

"Znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej- Curie dla rozwoju medycyny”. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zapraszamy: 

 

13 listopada o godz. 17-tej w Sali Wystawowej B Auditorium Maximum odbędzie się wykład prof. dr hab. 

n. med. Kaliny Kaweckiej-Jaszcz pt.  

"Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna - czy serce kobiety jest inne?” 
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__________________________________________________________________________ 

 

News: 
 

13 listopada 2007 - W  Sali Wystawowej B Audytorium Maximum odbył się wykład:  

Prof. dr hab. n. med. Kaliny Kaweckiej-Jaszcz pt. 

"Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna - czy serce kobiety jest inne?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Był to przepiękny wykład o naszych sercach, przygotowany i prezentowany po mistrzowsku, wykład 

zawierał trochę historii i dużo informacji o nowoczesnej diagnostyce oraz metodach leczenia, a także o 

problemach zdrowotnych związanych z naszym stylem życia. Obchodząc uroczyście 140-tą rocznicę 

urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, trudno sobie wyobrazić znamienitszą osobę i wspanialszy wykład na 

otwarcie programu "Promujemy Naukę Polską i Polskę jako Gospodarza 14-tego ICRR", którego finałem 

będzie Światowy Kongres Badań Radiacyjnych, odbywający się w Polsce w stulecie przyznania Marii 

Skłodowskiej-Curie drugiej nagrody Nobla. Wykład Profesor Kaliny Kaweckiej-Jaszcz inaugurował cykl 

multimedialny "Nauka Medycynie i Społeczeństwu", sponsorowany przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Jagielloński, oraz organizowany przez Biuro Promocji i Organizacji 

Kongresu ICRR2011, Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie.. 

Profesor Kalinie Kaweckiej-Jaszcz za otwarcie w pięknym stylu należą się zarówno wyrazy uznania 

jak i gorące podziękowania. (Antonina Cebulska-Wasilewska, patrz zdjęcie). 

 

On 13th November 2007, prof.dr hab.n.med. Kalina Kawecka-Jaszcz presented at the Exhibition Hall of 

Auditorium Maximum in Kraków lecture: "Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna - czy serce kobiety 

jest inne?". It was a very beautiful lecture about our hearts, excellently prepared and presented. It 

comprised some history and much information about contemporary diagnostics, treatment methods, and 

about health problems related to lifestyle as well. Solemnly celebrating the 140th Maria Sklodowska-Curie 

birth anniversary, it would be very difficult to imagine more eminent person and more splendid lecture for 

the opening of the program „We Promote Polish Science and Poland as the Host of the World Congress of 

Radiation Research in Warsaw, Poland, in the 100th anniversary of the Maria Skłodowska-Curie second 

Plakat oraz informacje o profesor Kalinie Kaweckiej-Jaszcz powyżej:  

 
 

Profesor Wasilewska składa gorące 

podziękowania za wspaniały 

wykład i rozpoczęcie programu 

promocji 14th ICRR . 

Professor Kalina Kawecka-Jaszcz 

warmly thanked by professor  

Cebulska-Wasilewska).the  

excellent lecture and inauguration 

of 14th ICRR promotion. 

I 

 

 

 



 

 

Nobel prize. The Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz lecture inaugurated the multimedial series "Science for 

Medicine and Society", sponsored by the Polish Ministry of Science and Education and Jagiellonian 

University, organized by the Bureau for Promotion and Organisation of the ICRR 2011 Congress on a behalf 

of the Maria Skłodowska-Curie memorial Polish Society for Radiation Research. 

 

 

Zapraszamy: 

 18-tegolistopada 2007r. w sali wykładowej UJ, Audytorium Maksimum, 35 Krupnicza Street, Kraków, 

odbędzie się otwarta sesja wykładowa dedykowana Marii Skłodowskiej-Curie w 141 rocznicę Jej 

urodzin, oraz 110 rocznicę odkrycia Polonu i Radu. 

Sesja jest organizowana w ramach  projektu sponsorowanego przez Ministerstwo Nauki; "Nauka dla 

Medycyny i Społeczeństwa – Promujemy Naukę Polską i Polskę jako Gospodarza 14-tego Światowego 

Kongresu Badań Radiacyjnych” Kierownik projektu Prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska. W 

programie sesji między innymi wykłady najznamienitszych w tej dziedzinie naukowców (program poniżej)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

News: 
18 listopada 2008      

Sala wykładowa UJ, Audytorium Maksimum, 35 Krupnicza Street, Kraków,  

Otwarta sesja wykładowa dedykowana Marii Skłodowskiej-Curie w 141 rocznicę Jej urodzin, oraz 110 

rocznicę odkrycia Polonu i Radu – sesja na w ramach projektu sponsorowanego przez Ministerstwo Nauki; 

"Nauka dla Medycyny i Społeczeństwa – Promujemy Naukę Polską i Polskę jako Gospodarza 14-tego 

Światowego Kongresu Badań Radiacyjnych”  

 

Program Sesji 
 

Prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska   "Opening of the session and recollection of November 

anniversaries" 

Prof. dr hab. Piotr Laidler pt. "Significance of Maria Skłodowska-Curie discoveries for medical sciences" 

Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń   "Physics of high energy particles - most recent experiments and their 

importance for medical applications"  

Doc. dr hab. Paweł Olko   "Project of the National Centre for Hadron Radiotherapy"  

Prof. dr hab. Maria Nowakowska   "Structural hybrid materials in photodynamic therapy" (abstract here) 

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki . "Contemporary imaging techniques in experimental pharmacology of 

blood circulatory system" (abstract here) 

Prof. dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska  Role of interdisciplinary research in biology and medicine 

– the example of medical physics"  

 



 

 

18th November (2.50 p.m.) Lectures: "Science for Medicine and Society", Krakow, Poland  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Cebulska-Wasilewska otwiera sesję i cytując słowa Marii Skłodowskiej-Curie o roli nauki dla 

Dobra społeczeństwa przypomina najważniejsze fakty z życia  i dokonania naszej wielkiej Polki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia: 1-3. Wykład profesora Piotra Laidlera i przyjęcie podziękowań od profesor Wasilewskiej. 4-6.  

Wykłady profesor Nowakowskiej i profesora Chłopickiego i  przyjęcie podziękowań od profesor Wasilewskiej. 

7. Sala wypełniona po brzegi. Prominentni słuchacze i goście z Warszawy; z Muzeum Marii Skłodowskiej-

Curie oraz z PAA. 9. Kolejka po autografy? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Motto Sesji: „Nauka leży u podstaw 

każdego postępu, który ułatwia życie 

ludzkie i zmniejsza jego cierpienia”        

Maria Skłodowska-Curie 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

News: 

 

     Zapraszamy: 
 

27 listopada o godz. 17 w Sali Wystawowej B Auditorium Maximum UJ,  ul. Krupnicza 35, Kraków,  

odbędzie się Wykład Profesora dr hab.n.med. Bogusława Maciejewskiego  

"Terapia celowana - czy potrafimy tarczę zlokalizować i w nią trafić" 

to drugi z cyklu otwartych wykładów "Nauka dla Medycyny i Społeczeństwa" (patrz plakat)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News: 

 

We have received the first thematic proposals for the satellite to ICRR-2011, Symposia in Krakow:  

We are happy to announce two new sessions during the satellite symposium in Krakow entitled  

"Science for Medicine and Society - Following Idea and  Work of  Maria Skłodowska-Curie":   

 

1. Section of Women Heart Diseases of the Polish Society of Cardiology has accepted the participation 

in the International Congress of Radiation Research 2011 - prof. Kalina Kawecka Jaszcz, on behalf 

of the Society, will be organizing and chairing the special session "Future directions in 

cardiovascular research - would it have an impact on women diagnostics?"  

Address to correspondence:  1st Clinic of Cardiology and Arterial Hypertension 

Kopernika 17 , 31-501 Kraków, Poland  

 

2.  Chair of Epidemiology and Preventive Medicine, Jagiellonian University Medical College has 

accepted the participation in the International Congress of Radiation Research 2011 - prof. dr hab. 

Beata Tobiasz-Adamczyk on behalf of the Chair will be organizing and chairing the special session 

 "Social and cultural determinants of women health" 

 Address to correspondence: Chair of Epidemiology and Preventive Medicine 

 Kopernika 6,  31-501 Kraków, Poland 

__________________________________________________________________________ 

 

l 

 

 

file:///C:/Users/ACW/AppData/Roaming/Microsoft/Word/promocja_streszcz/html/plakat-wyklady2.pdf
http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/en_GB/start
http://www.cm.uj.edu.pl/
http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/en_GB/start


 

 

News: 

 

23.11.2007 
Ogłaszamy superszybki konkurs! 

„Dlaczego warto mieć Marię Skłodowską-Curie jako Patrona Szkoły?” 

Termin zgłoszeń do 7 grudnia 2007 

 Justyna Miszczyk  

Biuro Promocji i Organizacji Kongresu ICRR2011  

IFJ, PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja konkursowa będzie pracować w składzie: 

 

Prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska 

Dr Barbara Petelenc 

Dr Zofia Rudek 

Mgr Barbara Zapała 

Mgr Justyna Miszczyk 

  

    

News          

                  Zapraszamy 

    

11 grudnia o godz. 17-tej w Sali Wystawowej B                            

 Auditorium Maximum UJ, odbędzie się wykład                   

laurreatki wielu naukowych krajowych i              

zagranicznych nagród,  prof. Ireny Szumiel                                   

z ICHTJ w Warszawie.  Tytuł wykładu                                                                                          

 

 

 

          „Promieniowrażliwość komórkowa a powodzenie radioterapii”:                                  

 

 

______________________________________________________________________________________ 
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News: 

 
27.11.2007 

27 listopada o godz. 17 w Sali Wystawowej B Auditorium Maximum ul. Krupnicza 35 odbył się drugi z 

cyklu wykładów "Nauka dla Medycyny i Społeczeństwa" 

Wykład Profesora .dr hab.n.med. Bogusław Maciejewskiego                                                                     

pt. "Terapia celowana - czy potrafimy tarczę zlokalizować i w nią trafić". 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

Zdjęcia: Po lewej i w środku zdjęcia z wykładu i wywiadu. Po prawej profesor A. Cebulska-Wasilewska dziękuje 

prof. Bogusławie Maciejewskim za bardzo ważny dla społeczeństwa wykład dotyczący uwarunkowań skuteczności 

zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych. 

 

 

News: 

 
11.12.2007.  Lecture:  

"Science for Medicine and Society", Krakow, Poland  
11th December (5 p.m.), Exhibition Hall of Audytorium Maksimum, 35 Krupnicza Street, another lecture in 

the series was given: 

Prof. dr hab. Irena Szumiel  

"Cellular radiosensitivity and success of radiotherapy".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finał Konkursu dla szkół licealnych: 

 

Konkurs organizowany przez Biuro Prezydenta ICRR 2011 i Promocji Kongresu (Osoby 

odpowiedzialne: Antonina Cebulska-Wasilewska, Justyna Miszczyk) 

----------------------------------------------------------------- 

Wyniki konkursu 
I nagroda – Paulina Makowska klasa I A 1, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja 

Nowodworskiego w Krakowie 

II nagroda – Katarzyna Totoń klasa 3o, Zespół Szkół Chemicznych oraz XXVI Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie 

 
 

 

 

Professor Irena Szumiel warmly thanked 

by professor Cebulska-Wasilewska) for 

the excellent lecture and asked to take 

part in  final presentation of contest. 

-------------------------   

    

Profesor Wasilewska składa gorące 

podziękowania za wspaniały wykład oraz 

prosi profesor Szumiel o uroczyste 

otwarcie Finału konkursu dla szkół. 
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III nagroda – Małgorzata Toczek, klasa II B, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Krakowie 

IV nagroda – Weronika Dąbrowska klasa 2c, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Trzebini 

 

Wyróżnienia 

- Wyróżnienie za najciekawszą formę graficzną – Angelika Wróblewska klasa 3A, Zespół 

Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie 

- Wyróżnienie za mnemotechniczne podejście – Olga Pawlicka, klasa 1o, Technikum 

Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Krakowie 

- Wyróżnienie za ciekawą i dowcipną grę słów – Anna Fatyga klasa I F, I Liceum 

Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 

- Wyróżnienie za obronę autorytetów i obronę przed ich dewaluacją – Agnieszka Lisicka klasa 1 H, I 

Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 

 

Nagrody Specjalne 

 

- Nagroda Specjalna za najlepszą propozycję zbioru cech autorytetu - Kalina Polek klasa I F, 

szkoła I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 

- Nagroda Specjalna za pracę zespołową dla klasy 1 H, I Liceum Ogólnokształcące im. 

Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia: 1 i 2. W przerwie oglądamy i dyskutujemy przedstawione na plakatach prace konkursowe   uczniów z 

różnych liceów. 3.Dyskusja radiobiologów z różnych ośrodków z prof. I.Szumiel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: 1. Profesor Cebulska-Wasilewska odczytuje listę nagrodzonych, 2. Profesor Szumiel gratuluje laureatce          

I-wszej nagrody. 3. Magister Miszczyk opiekunowi laureatki. 

 

Sesja sponsorowana przez:   
-  Jagiellonian University   

- Scientific Publishing House (PWN)  

- TV Kraków  

- Polish Ministry of Science and Education 

- Kościuszko Group "Polskie Jadło"  

   

   



 

 

News: 
20th December 2008  

 

The very best wishes for the Holiday Season and Happy New Year! 

 

News: 
 

08.01.2008,  

Lectures: "Science for Medicine and Society", Krakow, Poland  8th January (5 p.m.), Exhibition Hall of 

Audytorium Maksimum, 35 Krupnicza Street, Kraków, Poland, another lecture in the series was given:   

prof. dr hab. Jan Skołyszewski  "New methods in cancer treatment – hadron and ion radiotherapy".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej plakat zapraszający na wykład, po prawej professor Jan Skołyszewski opowiada o nowych 

szansach skutecznej radioterapii z zastosowaniem terapii neutronowej i hydronowej, nad której 

przygotowaniem pracują naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej, współpracując z Centrum Onkologii 

w Krakowie.  

 

 

News: 
 

1sth of March 2009:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(time for application open till 30th of May !) 

------------------------------------------------------------------- 

 
 

 Department of Radiation and Environmental Biology of 

the Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, 

PAN in Krakow is organizing the NATO Advanced 

Training Course. Rapid Detection of Chemical, 

Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) agents and 

rapid diagnosis through physical and biological dosimetry 

(via molecular and cellular damage) of their possible short 

and long term effects on potentially exposed members of 

population at risk are the main aim of the training course. 

More information: http://natoatcradiper.org  

http://natoatcradiper.org/


 

 

1.03.2009: 

Zaawansowane szkolenie NATO A "Rapid Diagnosis in Population at Emergency and Risk" 

RADIPER (Kraków, Zakopane, Polska) 

 

Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej IFJ PAN w Krakowie jest organizatorem NATO-wskiego 

szkolenia NATO ATC (Advanced Training Course). dla naukowych pracowników jednostek związanych z 

oceną ryzyka utraty zdrowia w wyniku ekspozycji chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych 

(cbrn).  Szybka detekcja czynników (cbrn) oraz diagnostyka potencjalnych skutków poprzez dozymetrię 

fizyczną i biologiczną (via pomiar uszkodzeń DNA i chromosomów) oraz ocena ich potencjalnych krótko i 

długoterminowych skutków zdrowotnych w populacjach narażonych będą przedmiotem szkolenia.  

(liczba miejsc z danego kraju ograniczona, termin składania zgłoszeń do konkursu 30.05.2009) 

____________________________________________________________________________ 

 

News: 
April the 3rd, 2009, Warsaw – WHO &WOIR Conference on Women Creativity and Innovation and 

Economic Development of Europe: 

Profesor  A.Cebulska-Wasilewska talks to Professor Mi-Young HAN, (President of Korean Women 

Inventors and Intellectual Rights Association) and invites her to 14th ICRR. 

____________________________________________________________________ 

 

May, 17th- 20th, 2009   

2nd ACRR Congress, Seul, South Korea, http://www.acrr2009.org/ 

May, 17th- 20th, 2009 – 2nd (http://www.acrr2009.org/) Prof. Cebulska-Wasilewska w ramach przyznanej 

przez organizatorów nagrody za wystąpienie naukowe „Molecular and Genetic Factors Influence on DNA 

Repair Efficiency and Health Hazard” (in recognition of excellence in presentation at the 2nd Asian Congress 

of Radiation Research), oraz w ramach kierowanego przez nią programu współpracy naukowej polsko -

koreańskiej  wyjeżdża do Seulu i uczestniczy w Azjatyckim Kongresie Badań Radiacyjnych w Seulu, oraz w 

dniu  20.05.2009r bierze udział w posiedzeniu Komitetu IARR, na którym prezentuje stan zaawansowania 

przygotowań do Kongresu. W trakcie kongresu ACRR, profesor Cebulska-Wasilewska jako prezydent 14th 

ICRR, prowadzi krótkie rozmowy informacyjne i zapraszające na kongres w Warszawie z następującymi 

osobami:  

- Jong-In LEE, President (2008-2009), Korean Nuclear Society Principal Researcher, Korea Institute of 

Nuclear Safety (KINS)                 

- Goon-Cherl PARK, President (2010-2011), Korean Nuclear Society, Professor, Seoul National 

University, www.muclear.or.kr 

- Kai-Ki LEE, President (2009), President, Korean Association for Radiation Protection, Professor at 

Hanyang University,  

- Myung Woo BYUN, President, Korean Society of Radiation Industry 

Project Manager/Proncipal Researcher, Advanced Radiation Technology Institute,  

- Se Moon PARK, President of "Women in Nuclear-Korea"  www.winkorea.or.kr 

- Byung-Joo MIN, Director, Nuclear Education and Training Center, KAERI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia. 1.Oficjalny symbol Kongresu Azjatyckiego. 2. Prof. Wasilewska po dyskusji z przedstawicielami 

azjatyckiego stowarzyszenia oraz  IC IARR.  3. Wymiana komentarzy z prof. Peggy Olive po jej wykładzie 

inauguracyjnym. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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20th May 2009,  

Seul -  the IARR Council interim meeting during the principal argument discussed there was the „bid” for the 15th 

ICRR received from the Japan Association for Radiation Research and formal acceptance of JAPAN as the Host of 

the ICRR 2015  ( apan.pps) -  CONGRATULATIONS !!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcia:1. Japan Association for Radiation Research invites all members to the14th ICRR in Poland. 2. Obiad na 

zaproszenie profesora Young-Joon Surh (pierwszy od lewej, Dyrektor NRL,), następny od lewej Dr M.Nili  (Iran), 

Dr.J.K,Kim z Tejon ( Korea), Prof. A. Cebulska-Wasilewska, Dr. Mohith Krishna (Indie), asystentka profesora 

Young-Joon Surh.  
----------------------------------------------------------------------------------- 

News:    
21th May 2009 
-Visit to National Research Laboratory of Molecular Carcinogenesis and Chemoprevention, College of 

Pharmacy, Seoul National University in Seoul and meeting with chief of NRL, professor Young-Joon Surh. 
In 1998 in Thailand, the motto for the Third International Conference on Environmental Mutagens in Human 

Populations (3rd ICEMHP) was “Understanding Gene and Environmental Interactions for Disease Prevention” Five 

participants with outstanding presentations were awarded each with a many-year free subscription to the scientific 

journal, Environmental and Molecular Mutagenesis. Among the winners were:  Dr Young-Joon Surh and DSc 

Antonina Cebulska-Wasilewska.  

---------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

-Trip to Jeju Island -  and meeting with Korean scientist at the Spring  

Meeting (Haevichi Hotel & Resort, Jeju, on the occasion of 40th Anniversary of the Korean Nuclear Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia: 1. Zaproszeni przez dr.JK.Kima uczestnicy kongresu AARR wybierają się na jubileuszową sesję Zjazdu 

KSNE.2. Rozmowy w trakcie 40tej jubileuszowej konferencji towarzystwa Korean Nuclear Society. 3. Koreański 

obiad na zaproszenie dyrektora narodowego parku przyrody na wyspie Jeju. 

 

Organization of the visits by the Jin Kyu Kim, Ph.D - Head/Project Manager in Radiation Biology Laboratory 

Head/Project Manager in International Affairs and Cooperation, Vice-President, of the Korean Society of 

Environmental Biology (2008-2009),Member of the Editorial Board of the Korean Journal of Environmental 

Biology), Member of Board of Trustee, Korean Society of Radiation Industry, Tenure Member, Korean Association 

for Radiation Protection.  

.______________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

40th Anniversary of 

the Korean Nuclear 

Society 



 

 

 

News: 

 
June/ July 2009   

Visit to Moscow and Dubna, (Exchange program between  Russian Academy of Science and Polish 

Academy of Science) 

 

Prof. A .Cebulska-Wasilewska as the President of 14th ICRR  - invites professor  Elena Burlakova  

President  of Russian of Radiobiology Society to ICRR congress in Poland. (http://www.chph.ras.ru/,    

http://www.chph.ras.ru/otddynam.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia. 1. After talk to Prof. E.A.Krasawin, Direktor of Radiobiology Department in Dubna (suggestion about 

Symposium in Dubna – International University of Nature, Environment and People). 2. Talk to prof. Elena 

Burlakova, dr. A.Osipov and his assistant 3. Prof. Wasilewska and dr J.Miszczyk with assistant of prof. Burlakova in 

front of Russian Academy of Sciences, Moscow. 

 

News:  

September 23-26, 2009.  The 15th Alexander Hollaender Course on “Genome-Environment 

Interactions and Genetic Toxicology” Astana, Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

Przy okazji wykładu „Biological and health consequences of 

ionizing radiation” profesor Cebulska-Wasilewska, jako prezydent 

14tego ICRR, zaprasza uczestników na kongres w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdjęcie: Wykładowcy i uczestnicy szkolenia przed wejściem do Uniwersytetu w Astanie. Po prawej: Bäjterek (dosł. 

topola) – monument i wieża widokowa w Astanie 

  

 

Professor Antonina Cebulska-Wasilewska -  was invited as the 

lecturer in Alexander Hollaender Course at the Al-Farabi Kazakh 

National University. The 15th AHC was hosted by the L.N. Goumilev 

Eurasian National University, Al-Farabi Kazakh National University, 

National Research Medical Center and the Institute of General Genetics 

and Cytology, Kazakhstan on behalf of the Hollaender Committee of 

the Environmental Mutagen Society. The course contained symposia 

with presentations from internationally known scientists and poster 

presentations of course participants. 

Professor Wasilewska had also invited for coming in 2011 to 

Warsaw, Poland and suggested organization in 14th ICRR in Poland 

of a special session for the AHC network.   
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News: 
October 19-23, 2009,  

Kraków - Zakopane, Poland. http://natoatcradiper.org  

 

NATO Advanced Training Course on: “Rapid Diagnosis in Population at Emergency and Risk” – 

RADIPER took place in Krakow and Zakopane, Poland, the home place and country of Maria Skłodowska-

Curie. ATC RADIPER was organized for highly qualified specialists from 23 countries. Maria (Madame 

Curie) in the year 1914 organized in France the radiological services for the frontline of the I World War, as 

well as radiological training courses for US medical doctors and nurses, so, the NATO RADIPER Course 

was on the 95 Years' Anniversary of the First World Scientific and Scientists Service for Protection Against 

War Injury. Chief Director, Prof. dr hab.Antonina Cebulska-Wasilewska invited all participants to come 

again to Poland and participate in the 14th ICRR. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
W dniach od 19.10 do 23.10.2009. odbył się w Krakowie i Zakopanem międzynarodowy kurs szkoleniowy 

pod hasłem „Szybkie diagnozy w populacjach zagrożonych ryzykiem utraty zdrowia” (NATO ATC 

„RADIPER" Głównym celem kursu była szybka detekcja genotoksycznych (cbrn) chemicznych, 

biologicznych, radiologicznych i jądrowych zagrożeń, oraz poprzez dozymetrię biologiczną (uszkodzenia 

DNA, aberracje chromosomowe) szybka diagnoza odnośnie potencjalnych krótko i długoterminowych 

skutków i zagrożeń zdrowia dla populacji narażonej. Prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska, jako 

dyrektor główny kursu zaprosiła wykładowców, oraz uczestników szkolenia z 23 krajów, do wzięcia 

udziału w Kongresie w Warszawie w 2011 roku. Wszyscy uczestnicy otrzymali „info” o 14th ICRR. 

   

 

 

 

 

 
 

Pictures: 1. The NATO ATC RADIPER watching the Tatras panorama. 2. The RADIPER group stopping at the entrance to the Valley of the 

White and listening to the description of the gamma tracer measures by a medical physicist. 3. Unpacking of the another (TLD) dosimeters and 

showing measurements from TLD read-out apparatus. 4.  Professor Wasilewska indicating on the map of Tatra mountains all slightly elevated 

radioactivity levels, detected along the path during the RADIPER excursion. 

 
Zdjęcia: 1. Uczestnicy szkolenia NATO “RADIPER” oglądają ze szczytu Gubałówki panoramę Tatr.  2. Przed wejściem do doliny Białego, 

wysłuchują informacji pracownika Zakładu Fizyki Medycznej IFJ, o dozymetrach zastosowanych do wykrywania aktywnych pozostałości skał 

urano-nośnych w dolinie. 3. Zajęcia po powrocie z doliny Białego. Wypakowywanie dozymetrów TLD i oglądanie wyników pomiarów. 

4.Profesor Wasilewska pokazuje na mapie Tatr, miejsca w dolinie Białego, w których zarejestrowano podwyższoną aktywność. 

_____________________________________________________________________________ 

 

News: 
24.10. – 7.11. 2009. 

W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (w 142 rocznicę urodzin, 100 letnią rocznicę wyboru Marii 

na członka PAU w Krakowie, 90-tą rocznicę uzyskania przez Marię 1g radu, dla Polski z rąk Prezydenta 

USA, oraz 85-tą rocznicę przyznania doktoratu Honoris Causa UJ), w dniach od 24.10 do 7. 11.2009, jest 

(zdjęcia poniżej) prezentowana wystawa Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa Małgorzaty 

Sobieszczak-Marciniak, a także plakat promujący 14-ty Kongresu IARR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

    

http://natoatcradiper.org/


 

 

 

News: 

 
10.12. 2009 

___ 

 

 

 

 

 

 

W ciągu 10 miesięcy zebrano i przygotowano do wydania 370 stron materiałów; od wykładowców oraz 

asystentów prowadzących ćwiczenia, a także od uczestników, autorów wyróżnionych prezentacji 

plakatowych. 

(Na okładce wzmianka o dedykacji szkolenia także dokonaniom Marii Skłodowskiej-Curie). 

 

News: 
15th December 2009. Dear Visitors, the official home page of the 14th ICRR starts now! 

please go directly to the PTBR new web site:   http://www.icrr2011.org 

    

 

 

 

 

 

 

 

We will work for you occasionally in  our home page: (http://www.icrr2011/News from 

President.html) and certainly again in two months before satellite symposia! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

News: 

 
10.-12.11.2010 

IAEA Vienna. Consultancy meeting “Strengthening of “Biological dosimetry” in IAEA Member States: 

Improvement of current techniques and intensification of collaboration and networking among the different 

institutes” under  IAEA Radiation Protection Program.  

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu. Profesor Cebulska-Wasilewska jest zaproszona do 

zespołu 24 osób z całego świata, jako ekspertów retrospektywnej dozymetrii biologicznej, przy okazji 

wystąpienia informuje i zaprasza partnerów na kongres do Warszawy (zdjęcia poniżej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nagroda NATO Publisher  

na wydanie monografii:  

“Rapid Diagnosis in Population at 

Emergency and Risk from 

Radiation and Chemicals”  

Rapid Diagnosis in Populations at Risk from 
Radiation and Chemicals

Volume 73 NATO Science for Peace and Security 
Series - E: Human and Societal Dynamics, 

Edited by: A. Cebulska-Wasilewska, A.N. Osipov 
and F. Darroudi, 

November 2010, 392 pp., hardcover ISBN: 978-
1-60750-644-7

The NATO Course was attended by scientists and
researchers from 22 countries. Participants of the
RADIPER course have gained knowledge of the
deterministic and stochastic effects and biomarkers
associated with humans’ early and late health risk,
after exposure to physical and chemical agents. This
Training Course has been organized on the 95th
anniversary of the First World Scientific and Scientists
Service for Protection Against War Injury performed
by Maria Skłodowska-Curie, and on the 60th
anniversary of the NATO.

As a results of the Course and NATO Award lectures
and articles from awarded participants presentations,
as well as the training materials were published in
monograph.

 

  

   

http://www.nea.fr/html/rp/program.html


 

 

News: 
 

December 17 - 20, 2010 - Prof. Nadya Bilko is visiting IFJ,  Kraków, Poland  

 

Prof. Nadya Bilko (Head of the Center of Molecular and Cell Research at the National University 'Kyiv-

Mohyla Academy') visited the Department of Radiation and Environmental Biology of the Institute of 

Nuclear Physics PAN, headed by Prof. Antonina Cebulska-Wasilewska. This visit gave an opportunity for 

discussions about the 14th ICRR and satellite symposia which will be held in Krakow and Kiev.  

 

 

 

Podsumowując. Pełne półki segregatorów, listów, kopii listów, materiałów pomocniczych, informatorów o 

krajach adresatów, o potencjalnych sponsorach, dysków, także plików z publikacjami rozmówców, w 

pamięci frustracja z popełnianych w pośpiechu błędów, pretensji osób zaniedbanych. Konfliktów 

wynikających z cudzych osobistych ambicji. Nikt nie ma prawa osądzać i nie mnie jest dane oceniać, ale 

pozostał we mnie niesmak po odmowie udziału w kongresie Profesorowi Urbańczykowi, profesorowi 

Darroudiemu z Holandii, a przede wszystkim po odmowie władzom PAN-u zorganizowania sesji 

poświęconej polskiemu radiobiologowi pochodzenia żydowskiego, laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla 

profesorowi Józefowi Rotblatowi, walczącemu między innymi o to by naukowców obowiązywała przysięga 

Hipokratesa. Czy Maria Skłodowska była by z naszych działań dumna? Mój niesmak, wynika z mojej 

słabości i świadomości, że niestety jako Prezydent Kongresu czuję się za to również współodpowiedzialna, 

przegrałam i okazałam słabość i nie zrezygnowałam, z zasłużonej wprawdzie ciężką pracą funkcji, ale teraz 

zostaje na zawsze ta niepewność, czy byłaby stratą dla opinii Polski, zmiana prezydenta dwa lata przed 

kongresem? Pewnie nie. Ponad siedem lat, w których kongres był w pierwszym kręgu moich priorytetów i 

wydarzeń, ponad potrzeby rodziny, obowiązki wobec zadań naukowych, wobec przyjaciół. Czas powinien 

goić rany. Poza tym, jednak pozostaje przecież ta ogromna radość, że Polska i PTBR, po raz pierwszy w 

historii uzyskały prawo by światowy kongres badań radiacyjnych miał miejsce w Warszawie, w miejscu 

gdzie urodziła się Maria Skłodowska-Curie, wielki człowiek, wielki naukowiec świata, ale przede 

wszystkim w sercu, na zawsze - Polka. 

______________________________________________________________________________________        

 


