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Kronika • Current events in Polish oncology
Cz∏onkowie Honorowi
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego uhonorowa∏o swà najwy˝szà godnoÊcià – Cz∏onkostwem Honorowym – szeÊciu wybitnych onkologów. Sà
to osoby powszechnie znane w naszym Êrodowisku, z kronikarskiego obowiàzku przedstawiamy poni˝ej krótkie
Ich biogramy.

Prof. Jan Berner, lekarz medycyny, chirurg, onkolog, nauczyciel akademicki, kierownik Katedry i Kliniki. Od
1939 r. cz∏onek i sympatyk
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego, dzia∏acz AZS i innych organizacji sportowych, takich
jak Kluby Sportowe TTC
i „W∏ókniarz”. Od 1985 r.
profesor nadzwyczajny, od
1992 r. profesor zwyczajny.
Prof. Jan Berner
W latach 1962-77 by∏ asystentem, a potem adiunktem i docentem w III Klinice Chirurgii AM w ¸odzi. Od 1978 r. kierowa∏ Klinikà Chirurgii
Onkologicznej AM w ¸odzi. W latach 1981-87 pe∏ni∏ funkcje dziekana Wydzia∏u Lekarskiego. Od 1988 do 1990 r. by∏
dyrektorem Polskiego Zespo∏u Medycznego w Zawia w Libii. W latach 1990-1996 pe∏ni∏ funkcj´ Rektora AM w ¸odzi, zaÊ od 1998 roku kierownika Katedry Onkologii.
Jest autorem 223 publikacji, w tym 39 publikacji
z dziedziny traumatologii zaburzeƒ wodno-elektrolitowych, gastroenterologii, onkologii i ˝ywienia, m. in. „Wyniki Êród- i pooperacyjnego badania dróg ˝ó∏ciowych”,
„Zaburzenia równowagi kwaso-zasadowej u chorych podczas zabiegu operacyjnego i bezpoÊrednio po nim”, „Superiority of residu-free nutrient over routine nourishment in sugery of large intestine in 95 patients”, „Surgical and combined treatment of the rectal cancer
recurrences”, „Leczenie oszcz´dzajàce we wczesnym raku piersi”.
W 1981 r. zainicjowa∏ i zastosowa∏ w klinice program
leczenia oszcz´dzajàcego w raku piersi u kobiet. Prof.
Jan Berner posiada odznaczenia: Krzy˝ Komandorski
i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzy˝
Zas∏ugi, Odznak´ Tysiàclecia, Medal „Pro Ecclesia et
Pontifice” nadany przez papie˝a Jana Paw∏a II, Odznak´
Weterana Walk o Niepodleg∏oÊç, Honorowà Odznak´
PZM. Jest cz∏onkiem Rady Redakcyjnej NOWOTWORY
Journal of Oncology.

Nale˝a∏ i nale˝y do: NSZZ „SolidarnoÊç”, Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK, ¸ódzkiego Towarzystwa
Naukowego, Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci, Polskiego
Czerwonego Krzy˝a, Zwiàzku Motorowego. W 1997 r.
zosta∏ doktorem honoris causa Uniwersytetu Claude Bernarda w Lyonie, w 2000 r. zosta∏ Honorowym Obywatelem miasta Pabianic. Od 2002 r. Cz∏onek Honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Interesuje
si´ sportem motocyklowym, narciarstwem, turystykà, muzykà, szybownictwem.
Prof. Radzis∏aw Kordek

Prof. Joop van Dongen urodzi∏ si´ w 1930 roku w Holandii w rodzinie lekarzy i artystów. Ojciec by∏ profesorem
ginekologii, dziadek uznanym
malarzem.
Dyplom lekarza medycyny uzyska∏ na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
w Amsterdamie w 1956 roku
i w tym samym roku rozpoProf. Joop van Dongen
czà∏ specjalizacj´ w dziedzinie chirurgii. W 1961 roku
uzyska∏ stopieƒ doktora medycyny na podstawie rozprawy
„Hematogenous metastases; an experimental study”.
W latach 1963-64 odbywa∏ sta˝e w szpitalu Royal Marsden
w Londynie, w Instytucie Oesterreichisches Krebsforschung w Wiedniu i w Instytucie Gustave Roussy w Pary˝u. Nast´pnie pracowa∏ jako chirurg-onkolog w Instytucie
Onkologii w Amsterdamie, pe∏niàc od 1983 roku funkcj´
kierownika kliniki. W 1985 roku otrzyma∏ tytu∏ profesora
chirurgii onkologicznej Uniwersytetu w Amsterdamie.
Podstawowe zainteresowania badawcze Profesora
van Dongena dotyczy∏y raka piersi, czerniaka, regionalnej
terapii perfuzyjnej, biologii i leczenia przerzutów, nowotworów jàder, kontroli jakoÊci ˝ycia i historii medycyny.
Jego doniesienia w tych dziedzinach ukazywa∏y si´ w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych. By∏
jednym z propagatorów i autorów badaƒ klinicznych, dotyczàcych leczenia oszcz´dzajàcego pierÊ.
Prowadzi∏ aktywnà dzia∏alnoÊç w wielu towarzystwach naukowych, mi´dzy innymi w EORTC, gdzie by∏
przewodniczàcym Grupy Raka Piersi oraz cz∏onkiem zarzàdu. W ESSO (European Society for Surgical Oncolo-
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gy) pe∏ni∏ funkcj´ wice-przewodniczàcego, by∏ cz∏onkiem
zarzàdu EUSOMA (European Society of Mastology),
FECS (Federation European Cancer Societies), SIS (Societe Internationale de Senologie), EBCTCG (Early Breast Cancer Trias Cooperative Group) i wielu towarzystw
holenderskich.
Profesor van Dongen jest cz∏onkiem honorowym Towarzystw Naukowych Holandii, Wenezueli, Australii i od
miesiàca – Polski. Profesor jest wielkim przyjacielem Polski i Polaków; dzi´ki jego inicjatywie i poparciu polscy
onkolodzy zostali w 1994 roku zaproszeni do wspó∏pracy
z EORTC, wielu polskich chirurgów kszta∏ci∏o si´ pod jego kierunkiem w Instytucie Onkologii w Amsterdamie.
Sam wielokrotnie bywa∏ w Polsce, czynnie uczestniczy∏
w kilku konferencjach naukowych. Jest wspó∏autorem
wydanej w Polsce monografii „Rak sutka” pod redakcjà
prof. Jacka Jassema.
Jest wielkim znawcà i mi∏oÊnikiem sztuki.
Prof. Jacek Jassem

Prof. Andrzej Hliniak uzyska∏
dyplom lekarza na Uniwersytecie Jagielloƒskim. Szkoli∏
si´ m.in. w Sztokholmie,
Oslo, Aarhus, Helsinkach,
Nowym Jorku, Chicago, Houston i Stanford University. Habilitowa∏ si´ w 1970 r.,
a profesorem zosta∏ w 1985
r. Kierowa∏ Zak∏adem Radioterapii w Instytucie Onkologii
w Gliwicach w latach 1958Prof. Andrzej Hliniak
-84, a nast´pnie – w Centrum
Onkologii w Warszawie 1984-96. Cz∏onkiem Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego jest od 1950 roku, dwukrotnie by∏ prezesem Towarzystwa (1982-86 i 1994-98).
G∏ówne zainteresowania naukowe to: zapewnienie
jakoÊci leczenia napromienianiem, pierwsze opracowanie napromieniania du˝ymi polami chorych na ziarnic´
z∏oÊliwà, pierwsze kliniczne i fizyczne opracowanie radioterapii raka sutka, opracowanie metod napromieniania
nowotworów regionu g∏owy i szyi, p´cherza moczowego,
p∏uca, raka szyjki macicy wed∏ug wzorów manczesterskich
(brachy i teleterapia) zastosowanie brachyterapii (Au
198) w leczeniu raka p´cherza moczowego.
Po raz pierwszy stworzono zasady „jakoÊci leczenia”,
które obejmowa∏y w erze ortawolta˝u: dozymetri´, przygotowania w modelarni, planowanie wielopolowe i bezpoÊrednie pomiary dawki w brachyterapii ginekologicznej.
Powy˝sze dzia∏ania zmniejszy∏y ryzyko powik∏aƒ, stworzy∏y podstawy Êcis∏ej wspó∏pracy radioterapeutów z fizykami i dalszego rozwoju w erze terapii megawoltowej.
Wprowadzenie Êcis∏ych zasad, „jakoÊci leczenia” zwi´kszy∏o wiarygodnoÊç opracowaƒ klinicznych.
W zakresie radiobiologii klinicznej prof. Hliniak w latach 65-70 przeprowadzi∏ prospektywne badanie nad
wspó∏zale˝noÊcià dawki i czasu w leczeniu raka skóry dla

sprawdzenia wzoru Strandquista, lecz w du˝o wi´kszym
zakresie czasu leczenia (przedmiot pracy habilitacyjnej).
Badanie wykaza∏o paraboliczny kszta∏t krzywej dawki
i czasu i niekorzystny wskaênik terapeutyczny po jednorazowej dawce. Ten sam materia∏ powi´kszony o póêniejsze
obserwacje zosta∏ ponownie zbadany po up∏ywie 15 lat
(Hliniak, Maciejewski, Trott). Badania nad zale˝noÊcià
dawki i czasu w leczeniu raka skóry otworzy∏y nowy rozdzia∏ w badaniach klinicznych w naszym kraju pod nazwà
radiobiologii klinicznej.
Prof. Hliniak w 1994 r. zorganizowa∏ pierwsze w polskiej radioterapii wielooÊrodkowe badanie randomizowane, prowadzone wed∏ug zasad CONSORT, w którym
porównywano frakcjonowanie konwencjonalne z umiarkowanie przyspieszonym w radioterapii raka krtani. Badanie
to stworzy∏o zasady naukowej wspó∏pracy szeregu oÊrodków polskich, przyczyni∏o si´ do wyrównania poziomu leczenia w zak∏adach bioràcych udzia∏ w badaniu i sta∏o si´
zach´tà i wzorem dla kilku innych doÊwiadczeƒ. Dla potrzeb doÊwiadczenia zorganizowano biuro informacji
i gromadzenia danych zgodnie z zaleceniami CONSORT,
wdro˝ono zasady Êcis∏ej wspó∏pracy klinicystów i biostatystyków i kontroli przestrzegania dyscypliny badawczej.
Prof. Hliniak jest autorem oko∏o 100 doniesieƒ
w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest cz∏onkiem Rady Redakcyjnej NOWOTWORY Journal of Oncology. Otrzyma∏ Nagrod´ Ministra Zdrowia w 1963 i 1973
roku, Nagrod´ Indywidualnà I stopnia Ministra Zdrowia
w 1989 r. Jest cz∏onkiem korespondentem American Society for Therapeutic Radiology and Oncology, Honorowym cz∏onkiem American College of Radiology. Otrzyma∏
Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi, Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝ Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski, Z∏oty Medal I Kongresu Onkologii Polskiej, a za dzia∏alnoÊç w partyzantce AK –
Krzy˝ Walecznych i Bràzowy Krzy˝ Zas∏ugi
red.

Prof. Zbigniew Marz´cki urodzi∏ si´ w Warszawie, ale na
sta∏e zwiàza∏ si´ ze Szczecinem. W 1955 roku otrzyma∏
dyplom lekarza medycyny na
Wydziale Lekarskim w Pomorskiej Akademii Medycznej. Po odbyciu sta˝u podyplomowego rozpoczà∏ prac´
w Zak∏adzie Radiologii Pomorskiej Akademii MedyczProf. Zbigniew Marz´cki
nej, gdzie uzyska∏ I i II stopieƒ
specjalizacji w radiodiagnostyki.
W 1957 roku przy Zak∏adzie Radiologii PAM powsta∏a pracownia izotopowa, której organizatorem by∏
dr Marz´cki. Poczàtkowo prowadzi∏ badania diagnostyczne i leczenie nadczynnoÊci tarczycy. Zdobyte doÊwiadczenie zawar∏ w rozprawie doktorskiej pt. „Zastosowanie w∏asnej metody mierzenia obj´toÊci tarczycy w lecze-
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niu nadczynnoÊci za pomocà jodu-131”. Stosowa∏ te˝ izotopy w niektórych schorzeniach nowotworowych np. w leczeniu wysi´ków otrzewnowych roztworem fosforu 32.
Prof. Marz´cki opracowa∏ i zastosowa∏ nowoczesnà
metod´ aplikacji tubek z izotopem promieniotwórczym
w narzàdzie rodnym, tzw. metodà afterloading, która dotàd
nie by∏a stosowana w Polsce. Opracowanie tzw. techniki
afterloading zak∏adania tubek w leczeniu chorych z rakiem szyjki macicy sta∏o si´ tematem pracy habilitacyjnej – pt. „Napromienianie raka szyjki macicy tubkami
kobaltu-60 technikà ∏adowania nast´powego”, równie˝
opracowa∏ i zastosowa∏ oryginalnà technik´ napromieniania chorych z rakiem gruczo∏u piersiowego w warunkach terapii kilowoltowej. W 1974 roku dr Marz´cki uzyska∏ tytu∏ dr hab. med., w tym te˝ roku zosta∏ kierownikiem Kliniki Radioterapii i dyrektorem Instytutu
Radiologii PAM.
W rejonie zachodnio-pó∏nocnym Polski radioterapia nadal by∏a wyposa˝ona jedynie w aparaty do terapii
konwencjonalnej. Dzi´ki olbrzymiemu zaanga˝owaniu
Pana Profesora powsta∏ Szpital Onkologiczny. W oÊrodku,
do którego przeniesiono Oddzia∏ Radioterapii i Klinik´
Radioterapii PAM, zosta∏y zainstalowane aparaty do terapii megawoltowej (bomba kobaltowa i przyÊpieszacz).
Prof. Marz´cki by∏ autorem dwóch programów rzàdowych PR-6 leczenia chorych z rakiem szyjki macicy
oraz nowotworami g∏owy i szyi. Wieloletnia wspó∏praca
Pana Profesora z Oddzia∏em Radioterapii w Szwecji pozwoli∏a na opracowanie techniki i prowadzenie napromieniania chorych z niedrobnokomórkowym rakiem p∏uca.
W 1985 roku otrzyma∏ tytu∏ profesora. Prof. Zbigniew Marz´cki jest lekarzem o olbrzymiej wiedzy onkologicznej, doskona∏ym radioterapeutà i dydaktykiem. Przyczyni∏ si´ do rozwoju radioterapii i onkologii na Pomorzu
Zachodnim.
Dr Alina Jarema

Prof. Czes∏aw Radzikowski.
Jest równie˝ cz∏onkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
oraz Polskiego Towarzystwa
Immunologicznego. Jest krajowym przedstawicielem Polskiej Akademii Nauk w Mi´dzynarodowym Komitecie ds.
Wiedzy o Zwierz´tach Laboratoryjnych (International
Commmitee on Laboratory
Prof. Czes∏aw Radzikowski
Animal Sciences), w którym
w latach 1979-1988 i od roku 1999 do 2003 reprezentuje
przedstawicieli krajowych w Zarzàdzie tej organizacji.
Jest cz∏onkiem Mi´dzynarodowej Unii do Walki z Rakiem (UICC), w latach 1981-1985 by∏ cz∏onkiem Komisji
Stypendiów Mi´dzynarodowych. Jest cz∏onkiem Europejskiej Unii do Walki z Rakiem (EACR), w której Zarzàdzie przez wiele lat by∏ reprezentantem krajowym. W Eu-

ropejskiej Organizacji do Badaƒ i Leczenia Raka
(EORTC) jest cz∏onkiem od roku 1982 Pharmacology
Screening Group.
W Polskiej Akademii Nauk jest cz∏onkiem Komitetu
Immunologii, przez wiele lat by∏ przewodniczàcym Komisji Immunologii Nowotworów. Jako cz∏onek Komitetu
Patofizjologii Komórkowej i Molekularnej uczestniczy
w dzia∏alnoÊci Komisji Biologii Nowotworów i w Komisji
Zwierzàt DoÊwiadczalnych. Przez wiele lat by∏ cz∏onkiem
Komitetu Biotechnologii, dzia∏ajàcego przy Prezydium
PAN. Od roku 1999 jest wybranym cz∏onkiem Krajowej
Komisji Etycznej ds. doÊwiadczeƒ z u˝yciem zwierzàt doÊwiadczalnych, powo∏anej przez Komitet Badaƒ Naukowych, przez który by∏ powo∏ywany wielokrotnie do prac
w Komisji Biologii Medycznej i w Komisji Farmakologicznej. Jako przedstawiciel KBN nadzoruje program zamawiany pt. „Nowe techniki biologii molekularnej o podstawowym znaczeniu w technologii transferu genów”
(PNZKBN-004/1998). Jest cz∏onkiem Centralnej Komisji
d.s. Tytu∏u i Stopni Naukowych od roku 1997 do 2002 r.
By∏ lub nadal jest cz∏onkiem Rad Naukowych w Instytucie Immunologii i Terapii DoÊwiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda (1970-2000), w Centrum Onkologii –
Instytucie im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
(w latach 1974-1978 i od roku 1982-2002), w Instytucie
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (1982-1999),
w Zak∏adzie Genetyki Cz∏owieka PAN w Poznaniu
(1982-2002), a w latach 1996-1999 jej przewodniczàcym,
w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie (1984-1992),
w Instytucie Biologii DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego
w Warszawie (1996-2002), w Centrum – Instytucie Medycyny DoÊwiadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie (1999-2002).
W latach 1976-1990 by∏ cz∏onkiem Zespo∏u Koordynacyjnego Narodowego Programu Walki z Rakiem,
prowadzàc koordynacj´ I stopnia zespo∏ów zajmujàcych
si´ doÊwiadczalnà chemioterapià przeciwnowotworowà
oraz cz∏onkiem Zespo∏u Koordynujàcego Program Badawczo-Rozwojowy „Zró˝nicowanie immunologiczne organizmów ˝ywych” w latach 1976-1990.
Jest cz∏onkiem Rad Redakcyjnych czasopism naukowych: Archivum Immunologiae et Terapie Experimentalis,
Post´py Higieny i Medycyny DoÊwiadczalnej, NOWOTWORY Journal of Oncology (od 2002 roku cz∏onek honorowy), Wspó∏czesna Onkologia, Central European Journal of
Immunology, Jounal of Immunopharmacology and Toxicology.
By∏ wyró˝niony nagrodami: Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej (1959 i 1981), Sekretarza Naukowego PAN
(1969, 1972, 1979, 1988), Medalem im. Miko∏aja Kopernika (1995), Mistrza Techniki NOT (1995 i 1996), Z∏otym
Krzy˝em Zas∏ugi w 1979 r. i Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1989 r. W czerwcu 2002 roku wybrany zosta∏ cz∏onkiem korespondentem Wydzia∏u Lekarskiego PAU. We wrzeÊniu 2002 roku zosta∏ laureatem
Z∏otego Medalu I Kongresu Onkologii Polskiej.
W latach 1970 do 2000 kierowa∏ Zak∏adem Immunologii Nowotworów w Instytucie Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wro-

586
c∏awiu, w którym w latach 1999-2000 by∏ zast´pcà dyrektora Instytutu ds. Naukowych. W dziedzinie immunologii
nowotworów i doÊwiadczalnej terapii przeciwnowotworowej wypromowa∏ 16 doktorów, z których 6 uzyska∏o
stopieƒ naukowy dr habilitowanego w dziedzinie biologii
medycznej lub biologii, a 2 z nich uzyska∏o tytu∏ naukowy
profesora.
red

Prof. Jan Sko∏yszewski doktoryzowa∏ si´ w Akademii Medycznej w Krakowie w 1964 r.,
a habilitowa∏ – w 1975 r. Od
1974 r. nieprzerwanie kieruje
Klinikà Radioterapii krakowskiego Oddzia∏u Centrum Onkologii; od 1984 r. – jako profesor. Przez dwadzieÊcia lat
(1981-2001) by∏ dyrektorem
Prof. Jan Sko∏yszewski
Oddzia∏u Centrum Onkologii
w Krakowie.
Prof. Sko∏yszewski szkoli∏ si´ i pracowa∏ w czo∏owych Êwiatowych oÊrodkach: Fondation Curie w Pary˝u,
Christie Hospital and Holt Radium Institute w Manchesterze, MD Anderson Hospital w Houston i Stanford
University. jest cz∏onkiem m.in. European Society for
Therapeutic Radiology and Oncology oraz Radiotherapy
Club. By∏ wspó∏twórcà Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i jego pierwszym prezesem (1997-2002).

Prof. Sko∏yszewski jest autorem ponad 170 prac naukowych, opublikowanych m.in. w Br J Radiol, Int J Radiat
Oncol Biol Physics, Acta Radiol Oncology, Acta Oncologica, Strahlenther Onkologie i 3 monografii. Jest cz∏onkiem
Rady Redakcyjnej NOWOTWORY Journal of Oncology.
G∏ówne osiàgni´cia Profesora to: opracowanie, wdro˝enie
i ocena nowych metod radioterapii stosowanej samodzielnie i w skojarzeniu z innymi metodami leczenia wielu
chorób nowotworowych, zw∏aszcza terenu g∏owy i szyi;
wprowadzenie w Polsce radioterapii, neutronowej, opracowanie, wdro˝enie i ocena wyników oryginalnych technik
radioterapii neutronowej; opracowanie, wdro˝enie i ocena wyników nowej metody paliatywnej radioterapii zaawansowanych nowotworów z∏oÊliwych, polegajàcej na
zastosowaniu wysokich dawek frakcyjnych promieniowania fotonowego lub elektronowego; opracowanie zasad
i oryginalnych technik powtórnego napromieniania miejscowych nawrotów nowotworów terenu g∏owy i szyi po
uprzednio przebytej radioterapii.
Prof. Sko∏yszewski jest laureatem m.in. Nagrody Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa, Medalu Marii Sk∏odowskiej-Curie, przyznanego przez Polskie Towarzystwo Badaƒ Radiacyjnych za wybitne osiàgni´cia w badaniach radiacyjnych,
Odznaki „Za wzorowà prac´ w s∏u˝bie zdrowia”, Z∏otego
Medalu Kraków 2000, Z∏otego Medalu I Kongresu Onkologii Polskiej. Odznaczony zosta∏ Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi oraz Krzy˝em Kawalerskim i Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
red.

Prof. Jacek Jassem laureatem tegorocznej nagrody
im. Sobolewskich Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Ca∏y ˝yciorys zawodowy i naukowy prof. Jassema jest
zwiàzany z jego macierzystà uczelnià – Akademià Me-

dycznà w Gdaƒsku; tutaj przeszed∏ wszystkie stopnie kariery naukowej, a od 12 lat jest tam kierownikiem Katedry
i Kliniki Onkologii i Radioterapii.
Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 300 prac,
opublikowanych w kraju i za granicà. Prace z jego udzia∏em ukazywa∏y si´ m.in. w: Journal of the National Cancer
Institute, Journal of Clinical Oncology, Oncogene, Human
Mutation, British Journal of Cancer, International Journal of
Radiation Oncology, Biology and Physics, Radiotherapy
and Oncology, Strahlentherapie und Onkologie, Annals of
Oncology, European Journal of Cancer, Lancet Oncology,
Chest, Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,
Lung Cancer, Cancer Treatment Reviews i Gynecological
Oncology. G∏ówne zainteresowania badawcze prof. Jassema dotyczà raka p∏uca i piersi oraz biologii molekularnej
nowotworów. Jest autorem lub wspó∏autorem kilkunastu
podr´czników, w tym m.in. monografii Rak p∏uca i Rak
sutka oraz dzie∏a Oxford Textbook of Oncology. Laureat
licznych nagród naukowych, w tym pi´ciokrotnie – Ministra Zdrowia i siedmiokrotnie – Rektora Akademii Me-
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dycznej w Gdaƒsku. Kilkadziesiàt razy bywa∏ zapraszany
jako wyk∏adowca najwi´kszych kongresów onkologicznych oraz kursów szkoleniowych w kraju i za granicà. Wyk∏ada∏ na kilkunastu uczelniach zagranicznych; w latach
1989-1990 przebywa∏ na stypendium naukowym w The
Netherlans Cancer Institute w Amsterdamie.
Jest cz∏onkiem komitetów redakcyjnych 10 polskich
i 7 zagranicznych czasopism naukowych, w tym m.in. NOWOTWORY Journal of Oncology, European Journal of
Cancer, Radiotherapy and Oncology, Cancer Treatment Reviews. Przewodniczy dwu mi´dzynarodowym organizacjom naukowym: Grupie Raka Piersi EORTC oraz Ârodkoweuropejskiej Grupie Onkologicznej (CEEOG). W latach 2000-2002 by∏ cz∏onkiem zarzàdu ESTRO.
W kraju pe∏ni funkcje w kilku towarzystwach naukowych, m.in. jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ra-

dioterapii Onkologicznej i od niedawna – Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Jest tak˝e cz∏onkiem Rady Naukowej Instytutu Onkologii w Warszawie. Uzyska∏ dwie
specjalizacje medyczne: w dziedzinie radioterapii nowotworów i onkologii klinicznej. Jest twórcà autorskiego
programu nauczania przeddyplomowego onkologii.
Od lat prowadzi dzia∏alnoÊç popularyzatorskà w dziedzinie onkologii w prasie, radio i telewizji. Jest wspó∏twórcà dwu filmów oÊwiatowych na ten temat. Od kilkunastu lat cz∏onek gdaƒskiego klubu Lions, gdzie prowadzi
aktywnà dzia∏alnoÊç dobroczynnà. W ˝yciu prywatnym –
ojciec trojga dzieci w wieku od 10 do 24 lat. Zimà uprawia
narciarstwo, latem sporty wodne i jazd´ rowerem, a przez
ca∏y rok – koszykówk´.
red.

Budowa ruszy∏a…
Zgodnie z decyzjà Ministra Zdrowia prof. Mariusza ¸apiƒskiego, w czerwcu br. ruszy∏a budowa Instytutu Hematologii. Gmach Hematologii wznoszony jest obok budynku zak∏adów teoretycznych Centrum. Post´p prac jest
niezwykle dynamiczny – po kilku miesiàcach przystàpiono
ju˝ do konstrukcji dachu.

Warto przypomnieç, ˝e takà lokalizacj´ Instytutu
Hematologii przewidywano ju˝ w momencie planowania Centrum Onkologii na Ursynowie. Dlatego m.in. infrastruktura Centrum przewidziana zosta∏a dla obu placówek ∏àcznie. B´dzie to wykorzystane podczas obecnej budowy.

Gmach Hematologii widziany z okien budynku zak∏adów teoretycznych
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Fundusz naukowy im. prof. Ludwika Paszkiewicza
Pani Danuta Szur∏o-Gorzelak przekaza∏a Centrum Onkologii niezwyk∏y dar: znacznà sum´ pieni´dzy z przeznaczeniem na Fundusz Naukowy im. prof. Ludwika Paszkiewicza – wielkiego polskiego patologa. Pani Szur∏o-Gorzelak jest krewnà Profesora. We wzruszajàcym liÊcie
napisa∏a: „Rak, jak wiemy, jest chorobà cywilizacji i z biegiem czasu b´dzie coraz bardziej toczyç nasze spo∏eczeƒstwo; dlatego ja poznajàc cierpienia ludzkie, przeznaczam
dorobek trzech pokoleƒ mojej najbli˝szej rodziny dla Cen-

trum Onkologii-Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie, celem stworzenia Funduszu Naukowego
im. Prof. Ludwika Paszkiewicza...”
Prof. Paszkiewicz – wielki patologi polski – jest te˝
niezwykle zas∏u˝ony dla onkologii. By∏ wspó∏organizatorem UICC i I Mi´dzynarodowego Zjazdu Przeciwrakowego w Madrycie w 1933 r., prezesem Towarzystwa Instytutu Radowego w Warszawie (1931-38) i Polskiego Towarzystwa Przeciwrakowego (1948-51).

Tablica poÊwi´cona prof. Ludwikowi Paszkiewiczowi
w hallu Centrum Onkologii na Ursynowie

