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Wspomnienie
Wspomnienie o Jerzym Einhornie
Z du˝ym opóênieniem dotar∏a do nas smutna wiadomoÊç
o Êmierci Profesora Jerzego Einhorna – Dyrektora Radiumhemmet w Sztokholmie.
Jerzy Einhorn urodzi∏ si´ w roku 1925 w Polsce. Jako
kilkunastoletni ch∏opiec przetrwa∏ tutaj ca∏y koszmar okupacji niemieckiej i tragedi´ holokaustu. Nie chcia∏ mówiç o tych czasach, wspomnia∏ kiedyÊ jedynie o ukrywaniu
si´ w czasie jakiejÊ ∏apanki na obecnym Ursynowie na
kartoflisku, innym razem schronienie da∏ mu koÊció∏ Zbawiciela. Nie wypada∏o pytaç, jak uda∏o mu si´ prze˝yç ten
straszny czas. Uda∏o mu si´ natomiast wyjechaç po wojnie
do Szwecji. Po okropnoÊciach wojny znalaz∏ si´ w kraju
spokojnym i cywilizowanym, którego mieszkaƒcy nawet
w ma∏ej cz´Êci nie mogli zrozumieç, z jakim baga˝em
prze˝yç przyby∏ ten m∏ody cz∏owiek do ich kraju. Mo˝e to
w∏aÊnie da∏o mu si∏´, aby oderwaç si´ od przesz∏oÊci i zaczàç nowe ˝ycie.
Jerzy Einhorn zaczà∏ studiowaç medycyn´ na uniwersytecie w Upsali w roku 1947. Studia te kontynuowa∏
nast´pnie w Sztokholmie. W roku 1957 zosta∏ przyj´ty
do pracy w Radiumhemmet, w oÊrodku o wielkim mi´dzynarodowym presti˝u. Profesorem i dyrektorem tego
oÊrodka zosta∏ w roku 1967, a wi´c 20 lat po przybyciu do
Szwecji. Dyrektorem Radiumhemmet, a póêniej równie˝
dyrektorem Onkologicznego Centrum Sztokholmskiego
Regionu by∏ do czasu przejÊcia na emerytur´ w roku
1992.
Jerzy Einhorn by∏ cz∏onkiem i niejednokrotnie prezydentem szeregu rad naukowych szwedzkich, europejskich i Êwiatowych towarzystw, zwiàzanych z walkà z rakiem. By∏ mi´dzy innymi prezydentem ESTRO w latach
1981–1982, prezesem zarzàdu Organizacji Europejskich
Instytutów Onkologicznych i cz∏onkiem przewodniczàcym Zgromadzenia Nagrody Nobla w Medycynie i Fizjologii.
Bardzo pi´knà kartà w dzia∏alnoÊci Jerzego Einhorna by∏o wspó∏tworzenie i potem kierowanie zak∏adem radioterapii w Nairobi w Kenii. By∏ to poczàtek nowoczesnego promieniolecznictwa w tym kraju. Jego doÊwiadczenia z Kenii zosta∏y potem wykorzystane, gdy zosta∏
doradcà WHO w sprawach organizacji walki z rakiem
w ró˝nych krajach europejskich i afrykaƒskich.
Profesor Einhorn by∏ honorowym cz∏onkiem wielu
medycznych stowarzyszeƒ europejskich i amerykaƒskich,
by∏ wydawcà lub cz∏onkiem zarzàdów wydawniczych szeregu wysoko cenionych czasopism – w tym takich jak Cancer, Excerpta Medica, Radiotherapy and Oncology, International Journal of Radiation Oncology.
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Od roku 1991 by∏ cz∏onkiem szwedzkiego parlamentu, gdzie pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ przewodniczàcego parlamentarnej komisji dla ustalania priorytetów w s∏u˝bie
zdrowia.
Profesora pozna∏em w 1972 roku w czasie mojej wizyty w czterech skandynawskich oÊrodkach radioterapii.
By∏a to wizyta, którà zawsze b´d´ pami´ta∏ ze wzgl´du
na przemi∏y klimat, który stwarzali Nina i Jerzy Einhornowie. Profesor zaprasza∏ swoich goÊci na konsultacje, omawianie przypadków i dyskusje z tym zwiàzane. Prowadzone one by∏y – ze wzgl´du na mojà obecnoÊç – w j´zyku angielskim. RozmawialiÊmy po polsku. Profesor mówi∏
bogatà, idiomatycznà polszczyznà, ale z doÊç wyraênym ˝ydowskim akcentem. Bardzo Go to kr´powa∏o i w czasie
wizyt w Polsce u˝ywa∏ w swoich wyk∏adach raczej j´zyka
angielskiego. Paƒstwo Einhornowie cz´sto odwiedzali
Polsk´. Byli zapraszani na ró˝ne zjazdy i sympozja. Mieli
równie˝ w Polsce znajomych i przyjació∏. Na Zjeêdzie
PTO w Gdaƒsku powiedzia∏ wyraênie do ca∏ej sali, ˝e on
jest Polakiem, przcie˝ w tym kraju si´ urodzi∏. Uczestnicy
Zjazdu przyj´li te s∏owa brawami. Po ci´˝kich doÊwiadczeniach wojennych nie by∏o w Nim uprzedzeƒ ani goryczy.
Radiuhemment odwiedza∏o wielu radioterapeutów
z Polski. Wszyscy, których zna∏em, zawsze wspominali
˝yczliwoÊç, z jakà si´ tam spotkali.
W okresie PRL nie wszystkie drzwi znanych zak∏adów radioterapii w Êwiecie sta∏y przed nami otworem.
Radiumhemmet nale˝a∏ do tych wysokiej rangi oÊrodków, w których mo˝na si´ by∏o zapoznaç z aktualnymi
kierunkami rozwoju i przedyskutowaç nowe zdobycze
w radioterapii. Wag´ takich kontaktów – w otwartej i przyjaznej atmosferze, trudno przeceniaç.
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W roku 1994 mia∏em zaszczyt wr´czenia Paƒstwu
Ninie i Jerzemu Einhornom Honorowego Cz∏onkostwa
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Chcia∏bym zakoƒczyç w∏asnà refleksjà. MyÊl´, ˝e pozbycie si´ koszmaru wojennych wspomnieƒ, zdolnoÊç do
tworzenia nowych horyzontów wiedzy i dzia∏alnoÊci by∏o
mo˝liwe dzi´ki wzajemnemu wspieraniu si´ z ˝onà –
z profesor Ninà Einhorn, która jest autorytetem w dziedzinie radioterapii nowotworów narzàdu rodnego kobiety i kontynuatorkà wielkich tradycji szwedzkich w tej dziedzinie.
Ten ma∏˝eƒski tandem Jerzego i Niny Einhornów
zapewni∏ sobie sta∏e miejsce w historii radioterapii. Z Panià Ninà Einhorn ∏àczy si´ w ˝a∏obie bardzo wielu Ich
polskich przyjació∏.
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