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Prof. Witold J. Rudowski – in memoriam
w pierwszà rocznic´ zgonu
Mija rok od Êmierci jednej z najwybitniejszych postaci
polskiego Êwiata lekarskiego w okresie powojennym –
prof. dr. hab. med. Witolda J. Rudowskiego.
Profesor wywodzi∏ si´ z rodziny o bogatych tradycjach historycznych: Rudowscy herbu Prus II byli elektorami królów: W∏adys∏awa IV, Micha∏a Korybuta WiÊniowieckiego, Stanis∏awa Leszczyƒskiego. Porucznik szwole˝erów Ignacy Rudowski poleg∏ na pierwszej baterii
podczas szar˝y pod Somosierrà, a Jan by∏ znaczàcà postacià Powstania Styczniowego – pu∏kownikiem i dowódcà
oddzia∏u. Tradycje te nie pozosta∏y bez wp∏ywu na póêniejsze zainteresowania historyczne i zami∏owanie do humanistyki profesora Witolda J. Rudowskiego.
Pierwsze trzy lata studiów ukoƒczy∏ Witold Rudowski
przed wojnà. Podczas kampanii wrzeÊniowej, zmobilizowany, znalaz∏ si´ we Lwowie, pracujàc w zaimprowizowanym szpitalu wojennym kierowanym przez doc. Adama
Gruc´. W paêdzierniku 1939 r. przekrad∏ si´ wraz z kilkoma kolegami-medykami przez lini´ demarkacyjnà niemiecko-sowieckà i znalaz∏ w Warszawie. Ukoƒczy∏ medycyn´ na Tajnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Warszawskiego i zosta∏ asystentem Oddzia∏u Chirurgii
w Szpitalu Dzieciàtka Jezus.
Ju˝ w czasie studiów rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w Zwiàzku Walki Zbrojnej, a nast´pnie w Armii
Krajowej. Otrzyma∏ psudonim „Prus”. Udziela∏ pomocy
chirurgicznej rannym w akcjach dywersyjnych cz∏onkom

Szarych Szeregów i Grup Szturmowych, a póêniej – m.in.
˝o∏nierzom batalionu AK „Parasol”. Podczas Powstania
Warszawskiego przebywa∏ w Szpitalu Dzieciàtka Jezus –
do chwili ewakuacji. Za dzia∏alnoÊç w konspiracji odznaczony zosta∏ m.in. krzy˝em Virtuti Militari, Krzy˝em Walecznych, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami i Krzy˝em Armii Krajowej. Z dumà nosi∏ odznak´ Êrodowiskowà „Parasola”.
Po wojnie wróci∏ do pracy w Szpitalu Dzieciàtka Jezus – poczàtkowo jako asystent prof. Jerzego Choróbskiego (twórcy polskiej neurochirurgii), a nast´pnie –
w s∏ynnej szkole chirurgicznej prof. Tadeusza Butkiewicza.
Habilitowa∏ si´ w 1952 r., a w 1961 r. otrzyma∏ tytu∏ profesora. Wówczas te˝ zosta∏ ordynatorem Oddzia∏u Chirurgii
Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego. W 1964 r. zosta∏ kierownikiem Kliniki Chirurgii i dyrektorem Instytutu Hematologii; pe∏ni∏ te funkcje przez kolejnych 25 lat, do czasu
przejÊcia na emerytur´.
Zwiàzki prof. Witolda Rudowskiego z Instytutem
Radowym rozpocz´∏y si´ w latach okupacji, kiedy jako
student tajnego nauczania, a od 1943 roku – absolwent
i lekarz, przychodzi∏ jako wolontariusz pomagaç w operacjach prof. Jerzemu Rutkowskiemu. W Instytucie nie by∏o wówczas osobnego oddzia∏u chirurgicznego – operacje
odbywa∏y si´ po po∏udniu; dzia∏alnoÊcià chirurgicznà kierowa∏ prof. Rutkowski, a póêniej dr Leon Manteuffel. Po
wznowieniu dzia∏alnoÊci chirurgicznej po wojnie (pod kie-
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ZaÊwiadczenie o pracy w Instytucie Radowym

runkiem dr Tadeusza Koszarowskiego) Witold Rudowski nada∏ bra∏ udzia∏ w operacjach popo∏udniowych – a˝
do 1954 roku. Zosta∏ te˝ wieloletnim Sekretarzem Naukowym Instytutu, a po Êmierci Franciszka ¸ukaszczyka
przejà∏ jego rol´ jako redaktora naczelnego Nowotworów
i pe∏ni∏ jà przez 18 lat. Zainteresowania onkologià rozwija∏ m.in. w trakcie sta˝y w czo∏owych oÊrodkach: Sloan
Kettering, Roswell Park Memorial, MD Anderson i National Institutes of Health.
Z czasem w zainteresowanich naukowych zacz´∏y
dominowaç zagadnienia zwiàzane z hematologià i leczeniem oparzeƒ. Wynikiem tego, oprócz licznych wa˝nych publikacji w Êwiatowych czasopismach, by∏o opublikowanie trzech znakomitych monografii w Stanach Zjednoczonych: „Burn Therapy and Research”, „Surgery of the
Spleen” i „Disorders of Hemostasis in Surgery”. Ponadto,
pod redakcjà Profesora ukaza∏y si´ w kraju: „Transfuzjologia kliniczna” i „Zakrzepy i powik∏ania zatorowe w chirurgii”.

Witold Rudowski w okresie pracy w Instytucie Radowym

Dzi´ki wybitnym osiàgni´ciom naukowym, ale równie˝ znakomitej znajomoÊci j´zyka angielskiego i szerokim
kontaktom mi´dzynarodowym, prof. Rudowski wszed∏
do Êwiatowej czo∏ówki chirurgów i zajà∏ tam poczesne
miejsce – bez precedensu wÊród przedstawicieli nie tylko
Polski, ale ca∏ej Europy Ârodkowej. Zosta∏ cz∏onkiem honorowym Americal College of Surgeons, Royal College of
Surgeons of England, Royal College of Surgeons of Edinburgh, Royal College of Surgeons of Canada, Royal Australasian College of Surgeons, Royal College of Surgeons
of Ireland, Societe Internationale de Chirurgie i bardzo
wielu innych. Równie˝ wiele polskich towarzystw lekarskich przyzna∏o mu cz∏onkostwo honorowe. Osiem uczelni obdarzy∏o go godnoÊcià doktora honoris causa. Najwy˝ej ceni∏ sobie doktorat honoris causa Uniwersytetu
w Edynburgu, przyznany w 400-lecie uczelni. Otrzyma∏
go jako trzeci Polak, po Marii Sk∏odowskiej-Curie i prof.
Antonim Juraszu – dziekanie Polskiego Wydzia∏u Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu w latach wojny.
Prof. Rudowski pe∏ni∏ w Êwiecie nauki wiele wysokich
funkcji z wyboru: by∏ cz∏onkiem Rady Wykonawczej Âwiatowej Organizacji Zdrowia, a w latach 1987-88 jej I wiceprezydentem. W latach 1976-78 by∏ prezydentem International Federation of Surgical Colleges (co uwa˝a∏ za
ukoronowanie swojej kariery chirurgicznej). By∏ wspó∏organizatorem International Association of Endocrine
Surgeons i International Society for Blood Transfusion.
By∏ zast´pcà sekretarza Wydzia∏u VI Nauk Medycznych
PAN, przedstawicielem PAN w CIOMS w Genewie, a od
1990 r. wiceprezydentem tej organizacji. Przez blisko
20 lat by∏ przewodniczàcym Krajowego Zespo∏u Specjalistów w zakresie Chorób Krwi i Transfuzjologii,
przewodniczy∏ Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia. By∏ cz∏onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii
Nauk i cz∏onkiem krajowym Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci. Otrzyma∏ Krzy˝ Oficerski, Komandorski, Komandorski z Gwiazdà i Krzy˝ Wielki Orderu Odrodzenia
Polski.
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Szczególnie ceni∏ sobie godnoÊç prezesa Fundacji
im. hr. Jakuba Potockiego (pe∏nionà przez 25 lat, a˝ do
Êmierci) i prezesa (przez 2 kadencje) Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Ze szczególnym pietyzmem odnosi∏ si´ do 200-letnich tradycji TNW, podkreÊlajàc, ˝e
kontynuuje ono dzia∏alnoÊç powo∏anego z inicjatywy Stanis∏awa Staszica w 1800 r. Królewskiego Towarzystwa
Przyjació∏ Nauk.
Prof. Rudowski by∏ wielkim erudytà, znakomitym
znawcà historii medycyny, autorem wielu artyku∏ów w tej
dziedzinie. Mia∏em w ostatnich latach sposobnoÊç cz´stego z nim rozmawiania i – mimo wieku i post´pu nieuleczalnej choroby – zaskakiwa∏ wiedzà i pami´cià. JeÊli
wspomina∏ o swym cz∏onkostwie honorowym kolegium
chirurgów w Edynburgu, dodawa∏, ˝e jest to „najstarsze kolegium powo∏ane do ˝ycia w 1505 r. przez Króla Jakuba IV...
by∏ on bardzo wybitnym w∏adcà Szkocji, sam te˝ bra∏ udzia∏
w pracach stowarzyszenia. To on stworzy∏ prawo oddzielajàce chirurgów od cyrulików... w bitwie pod Flodden sam zajmowa∏ si´ rannymi i udziela∏ im pomocy chirurgicznej...
sam zresztà w tej bitwie zginà∏”. Kiedy rozmawialiÊmy o roli towarzystw naukowych, od razu rozwija∏ wàtek historyczny: „Pierwszym w historii stowarzyszeniem przyrodników i lekarzy by∏a za∏o˝ona przez Frederico Cesi W∏oska
Akademia Ostrowidzów – Academia Nationale del Lincei
(nazwa pochodzi od ∏aciƒskiego s∏owa lince – ryÊ, zwierz´
o wyjàtkowo ostrym wzroku). Stowarzyszenie to rozpocz´∏o
swà dzia∏alnoÊç w Rzymie w roku 1603... Potrzeba zrzeszania
si´ przedstawicieli nauk biomedycznych doprowadzi∏a do
powstania Academie Naturae Curiosorum w Niemczech
w 1652 r., W Anglii w 1662 r. tzw Invisible College przekszta∏cono w s∏awne Royal Society. W roku 1666 utworzono
we Francji l'Academie des Sciences... Wreszcie w 1670 r.
powo∏ano Gdaƒskie Towarzystwo Naukowe...”. Zaprawd´,
ka˝de spotkanie z prof. Rudowskim by∏o kszta∏càce.
Osiàgajàc szczyty kariery naukowej i najwy˝sze godnoÊci zap∏aci∏ wysokà cen´ – ˝ycia osobistego. Zapraszany
na najwa˝niejsze zjazdy i sympozja, wyg∏aszajàcy presti˝o-

we wyk∏ady i laudacje, obracajàcy si´ w kr´gu najznakomitszych chirurgów i lekarzy Êwiata, pozosta∏ cz∏owiekiem osamotnionym. G∏´bokà wra˝liwoÊç i humanistycznà refleksj´ skrywa∏ pod maskà dostojeƒstwa i powagi.
Nie wys∏uchany – pragnà∏ pozostawiç po sobie zapis swego ˝ycia. Zas∏ugiwa∏ na to. Zapis taki powsta∏ i otrzyma∏
nazw´ – „Spowiedê chirurga”.
Rok temu, w kwaterze Polski Podziemnej na warszawskich Powàzkach ˝egna∏y Profesora salwy honorowe, poczty sztandarowe Szarych Szeregów, Grup Szturmowych, „Parasola”, a tak˝e – kwiat chirurgii polskiej zgromadzony na w∏aÊnie odbywajàcym si´ w Warszawie
Jubileuszowym Zjeêdzie Towarzystwa Chirurgów Polskich. Odszed∏ jeden z gigantów polskiej medycyny, wpisany na trwa∏e w ostatnie pó∏wiecze jej historii.
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