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czeƒ, ale i zadowolenia. Praca w Instytucie u Profesora
Koszarowskiego – to tak˝e kawa∏ek mojego ˝ycia. Wszystko, co tam prze˝y∏am w tym czasie, wià˝e si´ z osobà Profesora.
Wielu lekarzy z dawnego Zespo∏u, wielu pracowników ju˝ nie ma. Nie ma ju˝ Pana Profesora. Odszed∏
Cz∏owiek Niepospolity. Wraz z Jego odejÊciem min´∏a
pewna epoka w historii Instytutu i polskiej onkologii.

Mówi si´, ˝e cz∏owiek istnieje tak d∏ugo – jak d∏ugo
trwa o nim pami´ç. W mojej pami´ci przewija si´ wiele
wspomnieƒ z okresu mojej pracy w Instytucie Onkologii.
Stara∏am si´ mo˝e nieudolnie przekazaç kilka z nich, a tak˝e oddaç niepowtarzalnà atmosfer´ tamtych lat. Przekazane – sà cz´Êcià mej pami´ci o Profesorze – a ta pozostanie
g∏´boko w mym sercu. Pozostaje ˝al, ˝e ludzie odchodzà.
Dr med. Irena Tarczyƒska

„Ksià˝kowe” wspomnienia o Profesorze
Profesora Koszarowskiego pozna∏em bardzo dawno – nie
myÊla∏em nawet jeszcze o studiach medycznych. Natomiast pierwsze zetkni´cie „zawodowe” mia∏o miejsce
w paêdzierniku 1985 r. Profesor – jako ówczesny dyrektor
Instytutu Onkologii – przyjmowa∏ mnie do pracy w Klinice Chirurgicznej. Spotkanie odbywa∏o si´ w Jego gabinecie na parterze, z widokiem na pi´kny ogród Instytutu.
Rozmowa mia∏a raczej charakter kurtuazyjny – za
kilka miesi´cy Profesor przechodzi∏ na emerytur´. Jego
g∏ównym obszarem dzia∏aƒ w kolejnych latach by∏o doprowadzenie do koƒca rozpocz´tej budowy Centrum Onkologii na Ursynowie.
Nasze kontakty sta∏y si´ cz´stsze w chwili, gdy Profesor zwierzy∏ mi si´ z zamiaru opisania historii tworzenia
Centrum. Czu∏ potrzeb´ zapisu tych zdarzeƒ, jak nikt inny by∏ do tego upowa˝niony, zgromadzi∏ wszystkie najwa˝niejsze dokumenty. Ja ze swej strony sta∏em si´ natychmiast goràcym or´downikiem zamiany r´kopisu
w ksià˝k´. Sp´dziliÊmy wiele godzin na rozmowach o ponad dwudziestoletniej, bynajmniej nie ∏atwej historii budowy. Z archiwum Profesora wybieraliÊmy najwa˝niejsze
dokumenty i ilustracje. Tak powsta∏a opowieÊç o nieprzypadkowym tytule – „Daç Êwiadectwo prawdzie...”.

OpowieÊç o powstaniu Centrum Onkologii na Ursynowie

Na tym nasze kontakty „ksià˝kowe” si´ nie zakoƒczy∏y. Z chwilà uruchomienia Centrum Onkologii nasta∏ kres
dzia∏alnoÊci Spo∏ecznego Komitetu Budowy. Pozosta∏a
pewna suma pieni´dzy i Profesor zastanawia∏ si´, na jaki
cel jà przeznaczyç. Podsunà∏em wówczas myÊl, ˝e najw∏aÊciwszym sposobem zakoƒczenia ponad 20-letniej dzia∏alnoÊci Komitetu by∏aby ksià˝ka ukazujàca wynik tej
dzia∏alnoÊci – pracujàce pe∏nà parà Centrum Onkologii.
Profesor ch´tnie na to przysta∏. W ten sposób uzyskaliÊmy
Êrodki na wydanie monografii „Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie 1932-2002”,
przedstawiajàcej na blisko 160 stronach – obok rysu historycznego – dzia∏alnoÊç i osiàgni´cia wszystkich Klinik
i Zak∏adów. Monografia, z pi´knym wst´pem profesora
Koszarowskiego, ukaza∏a si´ na 70-lecie otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie.
Profesor by∏ skarbnicà wiedzy o historii Instytutu –
nie mog∏o byç inaczej, skoro pracowa∏ tam od 1942 roku,
wicedyrektorem zosta∏ w 1952, a dyrektorem – w 1972,
a ponadto – sprawy historii i tradycji niezwykle wysoko sobie ceni∏. Zastanawia∏em si´, jak zach´ciç Go do utrwalenia tej wiedzy. Nie bardzo mia∏em odwag´ zaproponowaç wprost, aby zasiad∏ do pisania, bowiem – przy zachowaniu niezwyk∏ej jasnoÊci umys∏u i znakomitej pami´ci –
nierzadko mówi∏, ˝e si∏y go opuszczajà.
Na szcz´Êcie okaza∏o si´, ˝e myÊlimy podobnie i podczas jednej z przemi∏ych pogaw´dek w mieszkaniu przy ul.
Or∏owicza Profesor sam mi oznajmi∏, ˝e rozpoczà∏ pisanie
wspomnieƒ. Mia∏em niezwyk∏y przywilej asystowania przy
ich powstawaniu; niektóre wàtki Profesor dodatkowo rozwija∏ w rozmowach.
Powstawa∏a pi´kna opowieÊç, która – obok pietyzmu
dla przesz∏oÊci, nie pozbawionego nuty nostalgii – ukazywa∏a szerokoÊç humanistycznych horyzontów, g∏´bokà
osobistà kultur´ i erudycj´ Profesora. Nie ulega∏o dla
mnie ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e powstaje ksià˝ka. Profesor
poczàtkowo si´ waha∏, rozwa˝a∏, czy nie pozostawiç r´kopisu tylko dla najbli˝szych. W koƒcu powiedzia∏ mi z nieÊmia∏ym uÊmiechem „JeÊli pan rzeczywiÊcie uwa˝a, ˝e to
mo˝e byç interesujàce – zgoda”. Uzyska∏em zatem zgod´ na
opublikowanie wspomnieƒ.
R´kopis zakoƒczony zosta∏ w czerwcu 2002 r. Zabra∏em go z mieszkania Profesora dla zrobienia kopii
i rozpocz´cia sk∏adu. Przed wyjazdem na urlop mia∏em
orygina∏ r´kopisu zwróciç. W kalendarzu, w dniu 2 sierp-
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nia widnieje notatka: „godz. 19.00 prof. Koszarowski”.
Wtedy w∏aÊnie wpad∏em, aby po˝egnaç si´ przed wyjazdem i oddaç r´kopis. Profesor by∏ w Êwietnym humorze,
zaprosi∏ mnie na d∏u˝szà pogaw´dk´ i uraczy∏ opowieÊcià o swojej powojennej wspó∏pracy z Franciszkiem ¸ukaszczykiem. Atmosfera spotkania by∏a urocza, ociàga∏em si´ z wyjÊciem...

˚egnajàc si´ wreszcie, umówiliÊmy si´ na koniec
sierpnia – usiàdziemy wówczas do wybierania zdj´ç...
Ksià˝ka si´ uka˝e, Panie Profesorze!
Edward Towpik

Profesor Tadeusz Koszarowski - twórca polskiej myÊli onkologicznej
ze szczególnym uwzgl´dnieniem epidemiologii i organizacji walki z rakiem
Na poczàtku XX wieku trwa dyskusja o walce z rakiem.
By∏o wiadomo, ˝e nowotwory z∏oÊliwe sà du˝ym problemem medycznym i spo∏ecznym. Odkrycie promieni
X przez Wilhelma Konrada Roentgena, a zw∏aszcza odkrycie radu, budzà nowe nadzieje. Maria Sk∏odowska-Curie pragnie utworzyç specjalne placówki, które by
wciela∏y w ˝ycie myÊl, którà przekazywa∏a lekarzom i organizatorom ochrony zdrowia, ˝e walka z rakiem powinna
mieç interdyscyplinarny charakter. Jak napisa∏ póêniej
prof. Tadeusz Koszarowski „w dyskusjach z pierwszym zespo∏em Instytutu, podkreÊla∏a interdyscyplinarny, zespo∏o-

wy charakter pracy nad leczeniem i zwalczaniem chorób
nowotworowych”.
Kszta∏towanie si´ poglàdów i wdra˝anie modelowych
rozwiàzaƒ w walce z rakiem w Polsce oparte by∏o o to
proste, ale niezwykle wa˝ne przes∏anie naszej znakomitej
Rodaczki. Efektem dzia∏ania lekarzy zajmujàcych si´ walkà z rakiem w Polsce by∏o tworzenie kompleksowych programów, które ujmowa∏y wszystkie najwa˝niejsze dzia∏ania
w tym zakresie tj. badania naukowe, oÊwiat´ zdrowotnà,
profilaktyk´, diagnostyk´, opiek´ po leczeniu oraz niezwykle wa˝ny element – organizacj´ walki z rakiem.

Grono najbli˝szych wspó∏pracowników prof. Tadeusza Koszarowskiego – dyrektora Instytutu Onkologii
w Warszawie
Stojà od lewej: prof. Janusz Szymendera – medycyna nuklearna, dyr. in˝. Jerzy Rybicki – sprawy
ekonomiczno-organizacyjne, dr med. Jan Sosiƒski – organizacja walki z rakiem, prof. Andrzej Ku∏akowski
– chirurgia onkologiczna, prof. Jan Steffen – nauki podstawowe w onkologii, prof. Helena Gadomska –
epidemiologia nowotworów, prof. Olga Mioduszewska – patomorfologia nowotworów, prof. Zbigniew
Wronkowski – epidemiologia i profilaktyka nowotworów, organizacja walki z rakiem.
Siedzà od lewej: prof. Zofia Daƒczak – radioterapia nowotworów, doc. Maria D´bska – patomorfologia
nowotworów, prof. Tadeusz Koszarowski – chirurgia onkologiczna, twórca koncepcji nowoczesnej
onkologii, prof. Ludwika Tar∏owska – ginekologia onkologiczna, prof. Janusz Buraczewski –
radiodiagnostyka nowotworów.

