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Wspomnienie • In memoriam
Wspomnienie o doktorze Andrzeju Zbigniewie Malinowskim
(1926-2004)

Dr Andrzej Zbigniew Malinowski
1926–2004

W dniu 29 sierpnia 2004 r. zmar∏ dr Andrzej Zbigniew
Malinowski. Odszed∏ tak jak ˝y∏, do koƒca czynny zawodowo i sportowo.
Dr Zbigniew Malinowski urodzi∏ si´ 15 grudnia 1926
roku w Warszawie. Jego m∏odzieƒcze lata przypad∏y na
okres okupacji hitlerowskiej. Sp´dzi∏ je w Warszawie, pracujàc jako pracownik fizyczny i jednoczeÊnie uczàc si´
w Szkole Ogrodniczej, pod nazwà której ukrywa∏o si´
Gimnazjum im. Rejtana. Bra∏ udzia∏ w Powstaniu Warszawskim. Po upadku powstania i dwukrotnej ucieczce
z obozu w Pruszkowie pracowa∏ jako sanitariusz w Szpitalu w Tworkach, a po powrocie w 1945 roku do Warszawy
kontynuowa∏ nauk´ w Liceum im. Mickiewicza. Nast´pnie
podjà∏ nauk´ na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza uzyska∏ w 1953 roku i rozpoczà∏ prac´ w Instytucie Onkologii w Warszawie. W 1958 roku uzyska∏ I° specjalizacji w zakresie radioterapii, a w 1961 roku specjalizacj´ II° w dziedzinie
onkologii.
Poza sta∏à pracà w Instytucie Onkologii by∏ zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia w latach 1954-1958 jako st.
radca ds. planowania naukowego w Radzie Naukowej
przy Ministrze Zdrowia w Departamencie Szkolnictwa
Wy˝szego i Nauki, w latach 1959-1966 w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (st. asystent Dzia∏u
Ska˝eƒ Radioaktywnych i konsultant ds. lekarskich).
W 1958 roku przebywa∏ na 6-miesi´cznym szkoleniu w zakresie kobaltoterapii, rentgenoterapii i stosowania izotopów w OÊrodku Przeciwrakowym w Tuluzie we Francji.
W latach 1966-1967 pracowa∏ przez okres 12 miesi´cy jako etatowy asystent i p.o. kierownika Zak∏adu Izotopowego w OÊrodku im. P. Papin w Angers we Francji. W 1966
roku otrzyma∏ nagrod´ ww. szpitala w Angers. W roku

1967 zosta∏ przyj´ty na cz∏onka Société Fran˜aise du Cancer. W latach 1969-1974 kierowa∏ Zak∏adem Radioterapii
Szpitala Pierre et Marie Curie w Algierze. Po powrocie do
Polski do 1977 roku pracowa∏ jako kierownik Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej. W 1977 roku dr Zbigniew
Malinowski ponownie rozpoczà∏ prac´ w Zak∏adzie Radioterapii Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej na stanowisku zast´pcy kierownika Zak∏adu. Na tym stanowisku
pracowa∏ przez 27 lat, do 29 sierpnia 2004 roku.
Pomimo, ˝e na skutek splotu ró˝nych okolicznoÊci
dr Zbigniew Malinowski nie uzyska∏ stopnia naukowego,
jego wiedza i dorobek naukowy by∏y bardzo bogate. Przed
wyjazdem do Algierii opublikowa∏ oko∏o 40 prac w piÊmiennictwie krajowym i zagranicznym. Po powrocie do
Instytutu poÊwi´ci∏ si´ opracowaniu nowych technik radioterapii w zmodernizowanym Zak∏adzie Radioterapii. By∏
autorem licznych skryptów i 10 publikacji oryginalnych
i poglàdowych. Ostatnie jego prace ukaza∏y si´ w tym roku, ju˝ po jego Êmierci. Oprócz dorobku naukowego,
dr Zbigniew Malinowski by∏ znakomitym lekarzem, wspania∏ym diagnostà i terapeutà, wyjàtkowo szanowanym
i kochanym przez pacjentów. By∏ te˝ sportowcem, w latach 50-tych uprawia∏ taternictwo, a do koƒca ˝ycia czynnie gra∏ w tenisa. Kocha∏ ludzi i zwierz´ta. Dla nas, pracowników Zak∏adu, by∏ zawsze kochanym starszym kolegà i nauczycielem. Dla mnie osobiÊcie Zbyszek by∏
powiernikiem i przyjacielem, przez wiele lat s∏u˝y∏ mi radà i pomocà. Mog∏am zawsze na niego liczyç. Jego odejÊcie jest dla mnie osobistà, wielkà stratà.
Doc. dr hab. med. Anna Skowroƒska-Gardas
Zak∏ad Teleradioterapii I
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
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Wspomnienie pacjentki o doktorze Andrzeju Zbigniewie Malinowskim
Od 1997 roku jestem pacjentkà Instytutu Onkologii przy
ulicy Wawelskiej. I chocia˝ operacj´ przesz∏am w 1997 r.,
a zabiegi radioterapii na poczàtku 1998 r., do tej pory do
Instytutu wchodz´ z gard∏em zwiàzanym na supe∏. Jestem
pacjentem trudnym, histerycznym i nadal si´ boj´. I jeÊli
w tym dyskomforcie mog∏am poczuç odrobin´ komfortu
psychicznego, zawdzi´cza∏am to jedynie Panu doktorowi
Zbigniewowi Malinowskiemu. Z chwilà, gdy przekracza∏am próg jego gabinetu, by∏am spokojna i przeÊwiadczona,
˝e wszystko b´dzie dobrze. Chocia˝ by∏y to tylko rutynowe
badania kontrolne (co pó∏ roku), w tym momencie czu∏am
si´ jedynym i najwa˝niejszym pacjentem na Êwiecie. Pomimo nat∏oku pacjentów, nigdy nie musia∏am czekaç na wynik. Pan doktor dobrze wiedzia∏, ˝e b´d´ umieraç ze strachu przez dwa tygodnie, a wi´c tolerowa∏ moje fobie i od
razu stara∏ si´ sprawdziç, czy wszystko jest w porzàdku.
Nigdy nie us∏ysza∏am, ˝e nie ma teraz czasu i wiem, ˝e nie
us∏ysza∏a tego równie˝ ˝adna z pozosta∏ych pacjentek.
Pan doktor Zbigniew Malinowski by∏ lekarzem z powo∏ania, dla którego liczy∏ si´ przede wszystkim cz∏owiek, a nie
konkretna jednostka chorobowa. By∏ profesjonalistà i gentlemanem w ka˝dym calu. Cz´sto myÊla∏am, ˝e teraz ju˝
chyba nie ma takich m´˝czyzn, a jeÊli sà, stanowià rzadkoÊç. I chocia˝ jestem przekonana, ˝e w dalszym ciàgu
w Instytucie b´d´ mia∏a zapewnionà fachowà pomoc
i opiek´, b´dzie mi brakowa∏o rycerskoÊci Pana Doktora
i jego powa˝nego podejÊcia nawet do niezupe∏nie powa˝nych problemów. I jego s∏ów pocieszenia, ˝e wszystko jest
i b´dzie OK. Bardzo w nie wierzy∏am. Jestem przekonana,
˝e opini´ t´ podzielajà wszystkie pacjentki.
El˝bieta Kaczmarek

