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nagroda amerykańskiego 
TowarzysTwa endokrynologii  
dla prof. wojciecha Błogowskiego

SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

__kierownik studiów podyplomowych Odnawialne Źródła 
Energii, prowadzonych przy Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej 
Górze w 2013/2014 r.;

__kierownik podyplomowych studiów:Gospodarka Nieru-
chomościami, prowadzonych przy Wydziale Inżynierii 
Lądowej i Środowiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego  
w Zielonej Górze od 2013/2014 r. do dziś;

__koordynator projektu Budownictwo energooszczęd-
ne, audyting i ocena energetyczna budynków (PO-
KL/2.1.1/2010/S);

__kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych Budow-
nictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna 
budynków, kierunek „Odnawialne Źródła Energii” (PO-
KL/2.1.1/2010/S).

red.

Miło nam poinformować, że dr hab. Wojciech Błogow-
ski, prof. UZ z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego otrzymał prestiżową nagrodę 
Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii „Early In-
vestigators Award”, którą odebrał 31 marca br. podczas 
gali wręczenia nagród w Bostonie.

Nagroda ta jest przyznawana młodym naukowcom (po-
niżej 40. roku życia) za całokształt osiągnięć naukowych  
i dotychczasowy przebieg kariery, ale już wykazującego się 
samodzielnością i niezależnością naukową/kliniczną. Na-
groda Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii „Early 
Investigators Award” przyznawana jest co roku maksymal-
nie 15 osobom z całego świata. Z dotychczasowej praktyki 
jednak wynika, że najczęściej otrzymywali ją kandydaci  
z USA. Jest to tym większy sukces młodego profesora z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego!

Wojciech Błogowski jest profesorem w Katedrze Chorób 
Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. 
W swojej pracy badawczej prof. Błogowski koncentruje 
się na badaniu (pato)fizjologii ludzkiej tkanki tłuszczowej, 
otyłości i jej związku z rozwojem różnych typów nowotwo-
rów przewodu pokarmowego u ludzi oraz na poznawaniu 
mechanizmów biochemicznych i molekularnych prowadzą-
cych do rozwoju złośliwych nowotworów żołądka i trzustki 
(głównie raka oraz nowotworów neuroendokrynnych). Prof. 
Błogowski kierował trzema projektami badawczymi finan-
sowanymi przez instytucje krajowe oraz jednym projektem 
przyznanym przez fundację międzynarodową. Dorobek na-
ukowy prof. Błogowskiego obejmuje ponad 30 międzyna-
rodowych artykułów naukowych opublikowanych w takich 
czasopismach jak m.in. Stem Cells Translational Medici-
ne, Scientific Reports, Medicine czy Oncoimmunology. Od 
wielu lat pełni funkcję recenzenta oceniającego wnioski  
o przyznanie środków finansowych na realizację projektów 
badawczych zgłaszanych do Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju czy Włoskiego Ministerstwa Zdrowia, jak również 
artykułów naukowych zgłaszanych do różnych międzynaro-
dowych czasopism, m. in. do International Journal of Can-
cer, British Journal of Surgery, Stem Cells, Antioxidants 
and Redox Signaling czy Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism. Za swoją działalność badawczą był wielo-

krotnie nagradzany w kraju oraz zagranicą m. in. przez 
Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Transplantacyjnej, 
Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii czy Amerykań-
skie Towarzystwo Nauk Klinicznych i Translacyjnych. Prof. 
Błogowski pełnił funkcję promotora dwóch obronionych 
rozpraw doktorskich, a obecnie opiekuje się kolejnymi 
dwoma doktorantami, którzy pod jego nadzorem prowadzą 
badania nad mechanizmami immunologicznymi i metabo-
licznymi odpowiedzialnymi za rozwój, progresję i kliniczną 
prezentację nowotworów trzustki i żołądka u ludzi.

Ewa Sapeńko


