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Fragmenty wspomieƒ
Profesor Tadeusz Koszarowski – nestor polskiej onkologii,
twórca i budowniczy Centrum Onkologii na Ursynowie –
takim znajà Go wszyscy.
Ale ju˝ niewielu pami´ta z lat pi´çdziesiàtych m∏odego docenta Koszarowskiego, kierownika Kliniki Chirurgii
Onkologicznej Instytutu Onkologii, otoczonego grupà
m∏odych uczniów. Byli to wtedy: Czes∏aw Górski, Tadeusz
Lewiƒski, Andrzej Ku∏akowski, Tadeusz Ko∏odziejski, ju˝
bardziej doÊwiadczony asystent Jerzy Meyza, a wÊród nich
jedyna m∏oda kobieta Hanna Werner – póêniejsza „majstrowa”, pierwsza dama chirurgii onkologicznej. Pracowali wtedy we wspania∏ej atmosferze stworzonej przez
Szefa i Nauczyciela – Tadeusza Koszarowskiego. MyÊl´, ˝e
nauczyli si´ wiele i to nie tylko mistrzostwa w zawodzie.
Âwiadczà o tym ich dalsze losy. Ale nie tylko oni – to ˝e
profesor Koszarowski by∏ równie˝ dyrektorem ds. klinicznych, rzutowa∏o na poziom ca∏ej klinicznej cz´Êci Instytutu. Rozumia∏, jak wa˝na jest rola i miejsce diagnostyki.
Bra∏ udzia∏ w sta∏ych spotkaniach lekarzy kliniki i radiodiagnostyki, które odbywa∏y si´ 2 razy w tygodniu
w Zak∏adzie Radiodiagnostyki, wszyscy korzystaliÊmy z Jego doÊwiadczeƒ. W tamtych latach radiolodzy chodzili
na blok operacyjny na operacje chorych przez siebie badanych. Takie konfrontacje mia∏y ogromne znaczenie dla
wzajemnego zrozumienia, zwi´ksza∏y nasze doÊwiadczenie
i zacieÊnia∏y wi´zy.
W dalszych latach profesor Tadeusz Koszarowski zainicjowa∏ spotkania ogólno-kliniczne, obowiàzujàce lekarzy wszystkich Klinik i Zak∏adów. Omawianie trudnoÊci
diagnostycznych i terapeutycznych na przyk∏adzie licznych trudnych przypadków stanowi∏o znakomità szkol´
onkologii.
Wspominajàc lata pi´çdziesiàte, nie mo˝na pominàç wa˝nego osiàgni´cia profesora Tadeusza Koszarowskiego, jakim by∏o zorganizowanie Centralnego Rejestru
Nowotworów w ramach Dzia∏u Metodyczno-Organizacyjnego Instytutu. Uzyskane dane epidemiologiczne
,w konfrontacji ze Êwiatowymi, wskazywa∏y na narastajàcà
liczb´ zachorowaƒ na nowotwory z∏oÊliwe, a wg prognoz –
wzrastajàcà do koƒca XX wieku. I to by∏ pierwszy krok do
idei budowy nowoczesnego Centrum Onkologii.
Profesor Tadeusz Koszarowski rozumia∏ onkologi´
jako interdyscyplinarnà specjalnoÊç, widzia∏ jà jako „nowà
kompleksowà ga∏àê medycyny” i to by∏o motorem Jego
dzia∏aƒ ju˝ w latach szeÊçdziesiàtych.
Profesor Tadeusz Koszarowski mia∏ od dawna wizj´
nowoczesnego, odpowiednio wyposa˝onego, Instytutu.
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Dà˝y∏ do tego konsekwentnie przez wiele lat. O tym, jak
i czego dokona∏, napisa∏ w swojej ksià˝ce „Daç Êwiadectwo
prawdzie…”.
Majàc z Profesorem cz´sty osobisty kontakt darzy∏am
Go wielkim szacunkiem i zaufaniem. We wszystkich sprawach zwiàzanych z powstawaniem nowoczesnego Zak∏adu Radiodiagnostyki mog∏am si´ do Niego zwróciç, wiedzàc, ˝e zrozumie potrzeby i te˝ pragnie, aby zrealizowa∏a si´ wizja nowoczesnego Zak∏adu, który stanowi∏
niewielkà cz´Êç rozpoczynajàcego dzia∏alnoÊç Centrum.
O tym, jak uk∏ada∏a si´ nasza wspó∏praca, te˝ wspomnia∏ w swojej ksià˝ce. Niewàtpliwie dzi´ki pasji i pe∏nemu zrozumieniu Profesora, rozpoczà∏ prac´ ten nowoczesny zak∏ad diagnostyczny.
W dalszych etapach, zgodnie z Jego wskazówkami
i pomocà, powsta∏ Zak∏ad wyposa˝ony w nowoczesny
sprz´t. W otwarciu ostatniego etapu – Pracowni Magnetycznego Rezonansu – profesor Koszarowski wzià∏ jeszcze
osobiÊcie udzia∏, wyra˝ajàc satysfakcj´ z osiàgni´tych wyników, a stanowi∏y one tylko niewielki fragment dzie∏a,
które powsta∏o z Jego inicjatywy.
”Finis coronat opus”
Prof. dr hab. med. Janina Dziukowa
Zak∏ad Radiodiagnostyki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie

