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“If we knew what it was we were doing,  

it would not be called research, would it?” 

A. Einstein 



 

Doktoraty i habilitacje 
******************************************************************************* 
W roku 2015 trzynastu pracowników Instytutu uzyskało stopień doktora nauk medycznych a czterech 

pracowników stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (wszystkie stopnie nadała Rada Naukowa 

Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie).  

 

Nazwisko i imię Promotor Temat pracy doktorskiej 

Dawid Bodusz  prof. Leszek Miszczyk Radioterapia kierowana obrazem chorych na raka gruczołu 

krokowego 

Andrzej Czuba  prof. Dariusz Lange Ocena czynników ryzyka oraz analiza badań cytologicznych u kobiet 

uczestniczących w „Populacyjnym programie profilaktyki i 

wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” na terenie województwa 

śląskiego w latach 2007-2009. 

Anna Drosik  prof. Rafał Suwiński Ocena wpływu polimorfizmów genów MMP-1, MMP-2, MMP-3 

oraz VEGF na przeżycie chorych na niedrobnokomórkowego raka 

płuca leczonych z zastosowaniem radioterapii lub radiochemioterapii 

Alicja Dyla  prof. Barbara Bobek-

Billewicz 

Ocena wybranych aspektów stanu psychicznego oraz jakości życia 

chorych na raka piersi w czasie diagnostyki i leczenia. 

Bartosz Eksner  prof. Barbara Bobek-

Billewicz 

Ocena przydatności angiografii metodą tomografii komputerowej 

(angi TK) w ocenie droźności mikrozespoleń naczyniowych u 

chorych po wykonanych przeszczepów płatów wolnych. 

Beata Hejduk  prof. Barbara Bobek-

Billewicz 

Zastosowanie obrazowania dysfuzji metodą rezonansu 

magnetycznego (DWI/ADC) w ocenie węzłów chłonnych regionu 

głowy i szyi. 

Małgorzata 

Krześniak  

dr hab. Marek Rusin Badanie funkcjonalne polimorfizmów i mutacji wybranych genów 

związanych z naprawą DNA 

Iwona Kulik-

Parobczy  

dr hab. Andrzej 

Tukiendorf  

Ocena skuteczności fizjoterapii u pacjentek po leczeniu 

onkologicznym z powodu raka piersi. 

Maciej Pelak  prof. Dariusz Lange Ocena roli predykcyjnej i prognostycznej indoleamino-2,  

3-dioksygenazy (IDO) oraz receptorów dla transformującego 

czynnika wzrostu beta (TGF-BR1) i interferonu (CD119) u chorych 

na czerniaka 

Małgorzata 

Oczko-

Wojciechowska  

prof. Barbara Jarząb Optymalizacja badań z wykorzystaniem oligonukleotydowych 

mikromacierzy DNA. 

Andrzej Piela  prof. Adam 

Maciejewski 

Ocena czynników związanych z ryzykiem wystąpienia powikłań oraz 

bezpośrednim wynikiem leczenia operacyjnego chorych na 

zaawansowanego raka środkowego lub dolnego piętra twarzy. 

Agnieszka Toma-

Jonik  

dr hab. Wiesława 

Widłak 

Rola czynnika transkrypcyjnego HSFI w progresji nowotworu i 

chemoopornści komórek czerniaka 

Artur Zajkowicz  dr hab. Marek Rusin Właściwości szlaku sygnalizacyjnego białka p53 ujawnione podczas 

analizy skutków traktowania komórek rezweratrolem. 

 

Nazwisko i imię Temat pracy habilitacyjnej 

Sławomir Cyprian 

Blamek  

Skuteczność, tolerancja oraz techniczne aspekty planowania radiochirurgii stereotaktycznej i 

hipofrakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej malformacji tętniczo-żylnych mózgu 

realizowanej za pomocą przyspieszaczy liniowych. 

Beata Jurecka-

Lubieniecka  

Predyspozycja genetyczna do choroby Graves’a – Basedova i wystąpienia orbitopatii w 

zależności od wieku zachorowania. 

Aleksandra Rusin  Właściwości przeciwnowotworowe syntetycznych glikozydowych pochodnych genisteiny. 

Tomasz Wojciech 

Rutkowski  

Czynniki prognostyczne w radioterapii chorych na raka krtani w stopniu T2 ze szczególnym 

uwzględnieniem roli objętości pierwotnego guza nowotworowego. 

 



 
W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyła się uroczystość przyjęcia ślubowania i wręczenia dyplomów doktorskich, 

oraz wręczenia dyplomów doktora habilitowanego pracownikom Instytutu, którzy stopnie naukowe 

otrzymali w roku 2015 (lub pod koniec roku 2014). Uroczystość zaszczycił Przewodniczący Rady Naukowej 

Centrum Onkologii, prof. Jacek Fijuth. Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości. 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 
Nowo promowani doktorzy, od lewej stoją: Iwona Kulik-Parobczy, Dawid Bodusz, Beata 

Hejduk, Bartosz Eksner, Anna Drosik, Małgorzata Krześniak, Maciej Pelak, Małgorzata 

Oczko-Wojciechowska, Andrzej Czuba, Artur Zajkowicz, Agnieszka Toma-Jonik 



Nagroda PTO im. Hilarego Koprowskiego 
******************************************************************************* 
W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody PTO im. Hilarego Koprowskiego. 

Profesor Hilary Koprowski, urodzony w roku 1916 w Warszawie, zmarły 11 kwietnia 2013 w Filadelfii, 

był lekarzem, wirusologiem i immunologiem, muzykiem i kompozytorem, twórcą pierwszej w świecie 

szczepionki przeciwko wirusowi polio. Od roku 1944 mieszkał i pracował w USA, gdzie był organizatorem i 

wieloletnim dyrektorem Instytutu Wistara w Filadelfii, a później kierownikiem instytutów badawczych na 

Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Założyciel Fundacji Koprowskich, której zadaniem jest 

wspieranie polsko-amerykańskiej współpracy naukowej. Prof. Koprowski jest kawalerem Krzyża 

Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz doktorem honoris causa wielu polskich uczelni. 

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego przyznawana jest od roku 2007 przez Polskie Towarzystwo 

Onkologiczne za najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym pracę naukową w zakresie onkologii 

klinicznej lub doświadczalnej.  

Głównym Laureatem Nagrody jest dr hab. Tomasz Rutkowski, który w imieniu zespołu odebrał 

nagrodę z rąk Przewodniczącego ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Jacka Fijutha. 

 

 

Laureatem Nagrody za rok 2015 został zespół autorów z 

Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Oddział w Gliwicach, który opublikował cykl prac dotyczących 

czynników prognostycznych w leczeniu raków głowy i szyi: 

Rutkowski T, Wygoda A, Składowski K, Hejduk B, Rutkowski R, 

Kołosza Z, Maciejewski B: Prognostic role of tumor volume for 

radiotherapy outcome in patient with T2 laryngeal cancer. 

Strahlenther Onkol. 2013;189(10):861-6. 

Rutkowski T: Impact of initial tumor volume on radiotherapy 

outcome in patients with T2 glottic cancer. Strahlenther Onkol. 

2014;190(5):480-4. 

Rutkowski TW, Maciejewski B, Kołosza Z, Wygoda A, Składowski 

K, Hejduk B, Rutkowski R: The effect of tumor volume on 

radiotherapy outcome and correlation with other prognostic factors 

in patients with T2 supraglottic cancer. Contemp Oncol (Pozn). 

2014;18(6):429-35. 

Rutkowski T: The role of tumor volume in radiotherapy of patients 

with head and neck cancer. Radiat Oncol. 2014;9:23. 

 



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

W dniu 21 grudnia 2015 r. odbyło się tradycyjne spotkanie całego zespołu pracowników Instytutu, 

w trakcie którego wręczone zostały coroczne nagrody Dyrektora. 

 

Bohaterem  spotkania, także filmowym, był również 

profesor Bogusław Maciejewski, któremu 

dziękowaliśmy za 25 lat wysiłków w dyrektorowaniu 

Instytutem.  

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że 

dzisiejsza pozycja Gliwickiego Instytutu Onkologii, 

jednego z czołowych europejskich ośrodków 

onkologicznych, to przede wszystkim Jego zasługa.  

Dziękujemy raz jeszcze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Czytelnikom Biuletynu składamy serdeczne życzenia dobrych Świąt Bożego Narodzenia 

i lepszego Nowego Roku 2016! 

 

 

Zdjęcie obok zostało zrobione w trakcie 

zabawy karnawałowej Zakładu Biologii 

Molekularnej w roku 1991 r. 

 

Po latach możemy potwierdzić, że 

(zgodnie z gwarą młodzieżową)  

Jacek rządzi!  


