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List do Redakcji • Letter to the Editor
Mutacje w Centrum Onkologii
Center of Oncology – mutating names
Szanowny Panie Redaktorze,
Wizerunek i ocena dzia∏alnoÊci ka˝dej instytucji zale˝y
w pierwszym rz´dzie od jej wartoÊci merytorycznej, „produktów” jej pracy i dzia∏alnoÊci, zale˝y od tego, czy rzetelnie spe∏nia swoje funkcje i powinnoÊci spo∏eczne, czy jest
kompetentna zawodowo, czy jest prawid∏owo administrowana. Jakby powiedzia∏ Kotarbiƒski, czy instytucja „jest
spolegliwa”. Wizerunek ka˝dej instytucji kszta∏towany
jest tak˝e w du˝ej mierze zale˝nie od wieloletniej tradycji,
identyfikowania instytucji z jej nazwà, skrótem nazwy, jej
znakiem, markà (czy jak si´ teraz mówi „logo”). W kontaktach i relacjach instytucja jest bardziej wiarygodna
i wzbudza zaufanie jako partner, jeÊli jej nazwa i znak
pozostajà niezmienione w d∏ugich przedzia∏ach czasu
(dziesiàtki lat). National Cancer Institute (Bethesda,
USA) – najwi´kszy oÊrodek badawczy nad rakiem w Êwiecie, za∏o˝ony na podstawie ustawy Kongresu USA w roku
1937, do dziÊ nazywa si´ „National Cancer Institute”,
w skrócie „NCI” i jako taki jest identyfikowany bezb∏´dnie. Co najwy˝ej (zresztà nie cz´sto) zmienia si´ wykrój
czcionki, ale nazwa pozostaje identyczna od przesz∏o
70 lat. Podobnie m∏odszy Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) jest znany pod tà nazwà i tym skrótem jako niemiecki oÊrodek badawczy. Nazwa utrwala
si´ wraz z czasem, obrasta tradycjà i tak tworzy si´ historia oÊrodka.
Jak˝e inaczej kszta∏tuje si´ nazewnictwo analogicznych instytucji onkologicznych w Polsce. MieliÊmy wi´c
najpierw „Instytut Radowy imienia Marji Sk∏odowskiej
Curie” w Warszawie, otwarty w 1932 roku. Po wojnie powsta∏ w Gliwicach „Paƒstwowy Instytut Przeciwrakowy”,
a w Krakowie „Instytut Onkologii”. Te trzy jednostki w roku 1952 po∏àczono pod wspólnà nazwà „Instytut Onkologii im. Marii Sk∏odowskiej-Curie” z centralà w Warszawie
i oddzia∏ami w Krakowie i Gliwicach. W roku 1984 tej
instytucji nadano nowà nazw´ „Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie” i odpowiednio filiom dodano „Oddzia∏ w Gliwicach” lub „Oddzia∏ w Krakowie”. W miar´, jak poznawano rol´ mutacji w procesie
nowotworowym, w nazwie naszego Instytutu pojawi∏y si´
równie˝ liczne mutacje. Mutacji uleg∏o równie˝ „logo”. Inne jest logo w Warszawie, inne w oddziale gliwickim i jeszcze inne w oddziale krakowskim. Proponuj´ uporzàdkowaç twórczoÊç graficznà oddzia∏ów i ujednoliciç znak,
przyjmujàc logo centrali w Warszawie.

Wróçmy do nazwy. Otó˝ w oficjalnych dokumentach, w adresach na urz´dowych piecz´ciach i w afiliacjach naszych Kolegów-autorów publikacji zidentyfikowa∏em oko∏o dwudziestu mutacji nazwy mojej instytucji
zarówno w wersji polskiej, jak i w j´zyku angielskim. Domagam si´, aby dopóki istniejemy jako „Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie” by∏a u˝ywana wy∏àcznie ta nazwa. Tymczasem spotykam takie mutanty: „Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach”,
„Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie” lub krótko „Instytut Onkologii”.
W angielskiej wersji j´zykowej panuje zupe∏ny ba∏agan. Sàdz´, ˝e prawid∏owe t∏umaczenie nazwy naszej
instytucji na j´zyk angielski (w∏aÊciwe w odmianie amerykaƒskiej) powinno brzmieç: „Center of Oncology – Maria
Sk∏odowska-Curie Memorial Institute”. W oddziale gliwickim u˝ywa si´ terminu „Centre” (czyli w odmianie angielskiej), a pod nazwà instytutu na tej samej piecz´ci figuruje „Department of Tumor Biology” (czyli w odmianie
amerykaƒskiej). Nawet w naszym czasopiÊmie „Nowotwory – Journal of Oncology” w stopce redakcyjnej pisze si´
„Maria Sk∏odowska-Curie Memorial Cancer Center and
Institute of Oncology”, a w adresie Redakcji podaje si´
„Maria Sk∏odowska-Curie Memorial Cancer Center”.
Oba t∏umaczenia urz´dowej polskiej nazwy uwa˝am za
nieprawid∏owe. W tym˝e samym czasopiÊmie czytam
adres autorów: „The Maria Sk∏odowska-Curie Memorial
Cancer Center”, „Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie” i nieco dalej „Centrum
Onkologii – Instytut w Warszawie”, podobnie „Centrum
Onkologii – Instytut w Gliwicach”, a w innym miejscu
„Centrum Onkologii – Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie” i jeszcze „M. S. Curie Institute of Oncology”.
Najwi´cej wariantów j´zykowych znajduje si´ w pewnym dokumencie, który zosta∏ wys∏any do wa˝nej i oficjalnej instytucji zagranicznej. Oto spektrum polimorficznych odmian tam u˝ywanych:
Cancer Centre M. Sk∏odowska-Curie Memorial Institute
M. Sklodowska-Curie Memorial Institute of Oncology
Oncology Center, branch MSC Memorial Institute
Centre of Oncology branch M. Sk∏odowska-Curie Memorial Institute
Cancer Centre – MSC Memorial Institute
MSC Memorial Institute
Cancer Center – Institute
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Prof. dr hab. med. Mieczys∏aw Chorà˝y
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
Oddzia∏ w Gliwicach

Nic dziwnego, ˝e jeden z moich zagranicznych przyjació∏
zapyta∏ mnie: „Mietek, tell me please, what is a correct
and official name of your institution?”

Odpowiedê
Reply
Szanowny Panie Profesorze,
Bardzo dzi´kuj´ za list – w jak˝e wa˝nej sprawie. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e nazwa Centrum Onkologii powinna
byç u˝ywana w sposób jednolity, tak w wersji polsko-, jak
i angloj´zycznej. Nazwa ta stanowi istotny element identyfikacji i rozpoznawalnoÊci oÊrodka – szczególnie zagranicà. Nie trzeba (a mo˝e w∏aÊnie trzeba!) przypominaç, ˝e
czo∏owe placówki Êwiatowe przytaczajà swe nazwy z poczuciem dumy i pilnie strzegà ich nienaruszalnoÊci.
Poczàtkowa cz´Êç nazwy oÊrodka warszawsko-krakowsko-gliwickiego jest rzeczywiÊcie troch´ niezgrabna:
Centrum Onkologii – Instytut. Mo˝na by zapytaç – jeÊli
jest ju˝ „Centrum” Onkologii to po co jeszcze – „Instytut”? Albo – czym si´ ró˝ni „Centrum” od „Instytutu”, ˝e
a˝ oba te rzeczowniki trzeba wymieniaç? Byç mo˝e ta
niefortunnoÊç le˝y u podstaw dokonywania niektórych
samodzielnych zmian?
Jak pami´tamy, swego czasu, ju˝ doÊç dawno,
umieszczenie obu tych rzeczowników zosta∏o wymuszone
przez w∏adze nadrz´dne, mia∏o podkreÊlaç element naukowo-badawczy w po∏àczeniu z leczniczym. Byç mo˝e
nadszed∏ czas, by pomyÊleç o zrewidowaniu tej zasz∏oÊci,
ale póki co, obecna nazwa jest obowiàzujàca i figuruje
w statucie.
Nie budzi natomiast wàtpliwoÊci drugi cz∏on nazwy
– „imienia Marii Sk∏odowskiej-Curie”. Mamy do niego
wyjàtkowe i niezbywalne prawo – jako spadkobiercy zainicjowanego przez wielkà uczonà i otwartego w 1932 roku
Instytutu Radowego. U˝ywanie tego cz∏onu nazwy
– szczególnie zagranicà – pozwala te˝ przypomnieç o polskim pochodzeniu naszej patronki, która znana jest
w Êwiecie (czy nam si´ to podoba, czy nie) g∏ównie jako
Madame Curie.
Odnosz´ wra˝enie, ˝e wr´cz zapominamy i pomijamy
fakt, ˝e jesteÊmy jedynà polskà (a drugà na Êwiecie obok
paryskiej) placówkà onkologicznà powsta∏à z inspiracji
dwukrotnej laureatki nagrody Nobla. Jest to zupe∏nie inna jakoÊç, ni˝ tylko nazywanie si´ „imienia...” – w koƒcu
»imienia« noblistki jest równie˝ uniwersytet lubelski, liczne szko∏y, statek i pewnie jeszcze inne instytucje – takie
imi´ mo˝e przyjàç ka˝dy.

Nie postuluj´ bynajmniej powi´kszania – i tak przyd∏ugiej – obecnej nazwy. Ale czy nie warto rozwa˝yç
umieszczania na wszystkich naszych drukach angloj´zycznych i oficjalnych pismach wysy∏anych zagranic´ – pod
oficjalnà nazwà – dopisku drobnym drukiem: „initiated by
Maria Sk∏odowska-Curie and established in 1932”? Jestem przekonany, ˝e wi´kszoÊç adresatów tych pism dowie
si´ o tym ze zdziwieniem (i uznaniem) po raz pierwszy. To
jednak przysz∏oÊç – takà propozycj´ nale˝y najpierw
przedstawiç Dyrekcji i Radzie Naukowej.
Wróçmy do obecnej nazwy placówki. Brzmi ona:
Centrum Onkologii
– Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
a w przypadku Oddzia∏ów:
Centrum Onkologii
– Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie,
Oddzia∏ w Krakowie
(lub Oddzia∏ w Gliwicach)
Takie brzmienie oficjalnej nazwy potwierdzi∏ w rozmowie ze mnà Dyrektor Centrum prof. Marek P. Nowacki. Potwierdzi∏ te˝ angloj´zycznà wersj´ nazw, konsultowanà lingwistycznie przez Dr Richarda Moulda
– wspó∏redaktora dwumiesi´cznika Nowotwory Journal of
Oncology. Brzmi ona:
Maria Sk∏odowska-Curie Memorial Cancer Center
and Institute of Oncology
a w przypadku Oddzia∏ów, z dodatkiem – po przecinku:
Cracow Branch
lub
Gliwice Branch
Takie brzmienie nazw stosujemy w Nowotworach, ale
jak widaç z listu Pana Profesora – ze zbyt ma∏à konsekwencjà. Bardzo dzi´kuj´ Panu Profesorowi za trosk´
o wspólne dobro i podniesienie tego problemu na ∏amach
naszego pisma.
Edward Towpik
Redaktor Naczelny

