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Listy do redakcji
W sprawie artyku∏u „Historia placówek onkologicznych w ¸odzi od 1945”
Szanowny Panie Redaktorze,
W 4 numerze Nowotworów (tom 49) ukaza∏o si´ doniesienie pt. „Historia placówek onkologicznych w ¸odzi od
1945” autorstwa p. Beaty Romanowskiej-Pietrasik z Katedry i Zak∏adu Historii Medycyny i Farmacji AM w ¸odzi.
W doniesieniu tym zosta∏o pomini´te nazwisko dr n. med.
Danuty Gajl, która przyczyni∏a si´ do powstania i rozwoju ∏ódzkich oÊrodków onkologicznych.
Dr n. med. Danuta Gajl w 1959 r. otrzyma∏a nominacj´ ministra zdrowia na specjalist´ wojewódzkiego dla
miasta ¸odzi i województwa, funkcj´ t´ pe∏ni∏a do 1970 r.
Poza sta∏ymi konsultacjami merytorycznymi, konsultowa∏a projekt budowy nowego oÊrodka onkologicznego,
a ponadto by∏a g∏ównym pomys∏odawcà remontu starego
szpitala przy ul. Sterlinga 11 – uruchomionego po remon-

cie w 1962 r. – i zorganizowania w nim OÊrodka Onkologicznego, co umo˝liwi∏o wyszkolenie kadry przysz∏ych onkologów.
W 1964 r. rozpoczà∏ prac´ nowoczesny Wojewódzki
OÊrodek Onkologiczny przy ul. Gagarina, do którego powstania w du˝ym stopniu przyczyni∏a si´ dr med. D. Gajl.
W 1965 r. dr n. med. Danuta Gajl otrzyma∏a Honorowà Odznak´ Miasta ¸odzi – w uznaniu Jej zas∏ug dla
rozwoju onkologii ∏ódzkiej.
Zwracamy si´ z proÊbà o wydrukowanie tych informacji w najbli˝szym numerze Nowotworów.
Z powa˝aniem
Prof. dr hab. med. Janina Dziukowa
Prof. dr hab. med. Andrzej Hliniak
Dr n. med. Joanna Makólska-Kowalska

Odpowiedê
Szanowny Panie Redaktorze,
Prosz´ uprzejmie o podzi´kowanie Paƒstwu Janinie
Dziukowej, Joannie Makólskiej-Kowalskiej i Andrzejowi
Hliniakowi za uzupe∏nienie mojego artyku∏u pt. „Historia
placówek onkologicznych w ¸odzi od 1945” (Nowotwory
1999, 49, zeszyt 4) o niezwykle cennà informacj´,
dotyczàcà roli i zas∏ug dr n. med. Danuty Gajl dla rozwoju
OÊrodka Onkologicznego w ¸odzi. ZasadnoÊç tego
uzupe∏nienia w pe∏ni potwierdza prof. Leszek Woêniak.

OsobiÊcie nie zna∏am pani dr Danuty Gajl,
a w dost´pnych mi êród∏ach pisanych nie napotka∏am na informacje dotyczàce jej dzia∏alnoÊci na terenie
¸odzi.
B´d´ wdzi´czna Panu Redaktorowi za opublikowanie tego listu w najbli˝szym numerze Nowotworów.
Z powa˝aniem
Beata Romanowska-Pietrasiak

Wizyta doktora F. Welscha w Gliwicach
Szanowny Panie Redaktorze,
W Nowotworach (tom 49, zeszyt 4, 1999) i w Monitorze
CO (nr 2, 1999) ukaza∏a si´ notatka jednakowej treÊci
autorstwa p. prof. Z Wronkowskiego o wizycie dr F. Welscha, wicedyrektora NCI (USA) w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie. By∏oby mo˝e w∏aÊciwie uzupe∏niç
t´ notatk´ o informacj´, ˝e dr Welsch przed przybyciem
do Warszawy wizytowa∏ w dniach 21-24 kwietnia 1999 r.
Centrum Onkologii, Oddzia∏ w Gliwicach. GoÊç zapozna∏ si´ z g∏ównymi kierunkami badaƒ w oddziale,
zaprezentowanymi w czasie spotkania z pracownikami
nauki oraz zwiedzi∏ nowo wybudowane obiekty Centrum.
Mia∏ tak˝e wyk∏ad na taki sam temat, jak w Warszawie.

Pragn´ zaznaczyç, ˝e Zak∏ad Biologii Nowotworów gliwickiego oddzia∏u Centrum Onkologii od wielu lat stale
wspó∏pracuje z NCI w zakresie genetyki molekularnej raka p∏uc i nasi pracownicy sà cz´stymi goÊçmi w NCI. Zak∏ad nasz od kilku lat udziela stypendiów dla kolegów
z Bia∏orusi i Ukrainy w ramach zorganizowanego tu
skromnego funduszu „Cooperation Fellowship Fund”.
Dr F. Welsch zaproponowa∏ wsparcie finansowe tej inicjatywy.
Prof. dr hab. med. Mieczys∏aw Chorà˝y
Zak∏ad Biologii Nowotworów
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie
Wybrze˝e Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

