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Odsłonięcie popiersia prof. Tadeusza Koszarowskiego
– patrona Opolskiego Centrum Onkologii
W dniu 18 stycznia 2007 r. odbyła się uroczystość
odsłonięcia popiersia patrona Opolskiego Centrum
Onkologii, prof. Tadeusza Koszarowskiego – nestora
polskiej onkologii. Zaproszeni goście, wśród których byli
m.in. Dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie prof.
Marek Nowacki – współpracownik prof. Koszarowskiego,
poseł na Sejm RP Ryszard Galla, wicemarszałek województwa opolskiego Józef Kotys, członek zarządu

Andrzej Kasiura, dyrektorzy szpitali, a także inni zacni
przyjaciele Opolskiego Centrum Onkologii, otrzymali od dr. Wojciecha Redelbacha informację o pracach nad przyznaniem imienia Profesora opolskiemu
Centrum. Dr Redelbach zapoznał także gości z biografią
Profesora.
wg Biuletynu Opolskiego Centrum Onkologii

Popiersie prof. Tadeusza Koszarowskiego

Wyrazy uznania dla prof. dr. hab. med. Bogusława Maciejewskiego
Prof. dr hab. Bogusław Maciejewski otrzymał honorowe
członkostwo Niemieckiego Towarzystwa Radioterapii
Onkologicznej (DEGRO) na Konferencji tego towarzystwa w Dreźnie, w maju 2006 roku.

W czerwcu 2006 r. na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ASTRO) w Filadelfii prof. B. Maciejewski został powołany na członka
zespołu redakcyjnego International Journal of Radiation
Oncology, Biology and Physics.
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Ryc. 1. Uroczystość przyznania Złotego Medalu Emanuela van der Schuerena

W październiku 2006 roku na 25. Konferencji Europejskiego Radioterapii Onkologicznej w Lipsku, prof.
B. Maciejewski został laureatem Złotego Medalu
Emmanuela van der Schuerena w uznaniu jego między-

narodowej działalności naukowej i dydaktycznej i wygłosił wykład pt. „Acute mucosal reactions in radiotherapy
for head and neck cancer: Do we really know what we
think we know”.

Prezentacja tomu wspomnień
prof. Tadeusza Koszarowskiego
W dniu 15 listopada 2006 r. w warszawskim Centrum
Onkologii odbyła się uroczysta prezentacja tomu „Urywki
wspomnień” prof. Tadeusza Koszarowskiego, wydanego
jako suplement do Nowotworów, w opracowaniu redakcyjnym prof. Edwarda Towpika. W Audytorium imienia
Profesora zgromadzili się pracownicy Centrum i zaproszeni goście. Szczególnie liczną grupę stanowili dawni
współpracownicy. Obecna była małżonka, pani Bogna
Koszarowska oraz członkowie dalszej rodziny.
Spotkanie prowadził redaktor tomu. Przedstawił
najważniejsze zdarzenia z życia Profesora, poczynając od

dzieciństwa w dalekiej Brazylii, aż po czas inicjowania
i tworzenia nowego Centrum na Ursynowie. Wystąpienie
ilustrowane było licznymi fotogramami i przeplatane fragmentami książki, czytanymi przez Ignacego
Gogolewskiego.
Następnie, w znakomitej atmosferze odbyło się spotkanie w kuluarach, przy lampce wina. Można nazwać je
„spotkaniem pokoleń”, ponieważ zgromadzili się zarówno ci, którzy z prof. Koszarowskim współtworzyli warszawską onkologię przez trudne dekady powojenne, jak
i ci, którzy obecnie kontynuują to dzieło.
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Audytorium im. prof. Tadeusza Koszarowskiego wypełnili dawni i obecni pracownicy Centrum Onkologii i zaproszeni goście

Spotkanie prowadził prof. Edward Towpik, fragmenty wspomnień czytał Ignacy Gogolewski
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Klub Onkologów Seniorów
W dniu 25 października 2006 r. w czasie II Kongresu
Onkologii Polskiej i XXI Zjazdu Naukowego Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego w Poznaniu odbyło się
walne zgromadzenie PTO, na którym podjęta została
uchwała o utworzeniu Klubu Onkologów Seniorów.
W dniu 19 grudnia 2006 r., na zebraniu w Warszawie
grupa Członków Założycieli w składzie: Andrzej Kułakowski, Janina Dziukowa, Olga Mioduszewska, Jerzy
Rybicki, Jerzy Tołwiński, Jan Zieliński powzięła następujące ustalenia:
1. Powołany zostaje Klub Onkologów Seniorów działający
w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
2. Na członka KOS przyjęta może być osoba, która
ukończyła 65 lat i przepracowała w zakładzie onkologicznym co najmniej 20 lat.
3. Przedmiotem działalności KOS będą:
− sprawy socjalne członków: sprawy emerytalne,
opieka zdrowotna, doradztwo finansowe, doradztwo
prawne,

− propagowanie rozwoju geriatrii onkologicznej:
artykuły naukowe, publicystyka, media publiczne,
− opracowywanie opinii o stanie onkologii w Polsce
i kierunków jej rozwoju oraz doradztwo w tym
zakresie na zlecenie Zarządu PTO,
− publikowanie wspomnień,
− inne formy działalności w uzgodnieniu z Zarządem
PTO.
4. Terminy i formy spotkań członków KOS będą uzgadniane na pierwszym spotkaniu ogólnym.
5. Wszyscy, którzy chcą wstąpić do Klubu, wypełnią kwestionariusz z życiorysem i spisem osiągnięć naukowych
i organizacyjnych.
Prof. dr hab. med. Andrzej Kułakowski
00-973 Warszawa
ul. Wawelska 15
e-mail: AKulakowski@vp.pl

Aukcja na rzecz działalności statutowej
Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie (Polskie Towarzystwo
Chemiczne) od 2005 roku są organizacjami pożytku
publicznego.
Dzięki akcji przekazywania 1% należnego podatku
dochodowego za rok 2005 uzyskaliśmy środki na działalność statutową. Listę osób, które nas wspomogły,

zamieściliśmy na stronach internetowych Towarzystwa
oraz Muzeum. Serdecznie dziękujemy.
Jest to jednak kwota niewystarczająca na realizację naszych dalszych planów. W 2007 roku przypada
140. rocznica urodzin Uczonej i 75. rocznica otwarcia przez Nią Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej
w Warszawie. W związku z tym postanowiliśmy zorgani-
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zować aukcję charytatywną wspierającą naszą działalność
związaną w tymi rocznicami..
Aukcja odbyła się w Muzeum Marii SkłodowskiejCurie przy ul. Freta 16 w Warszawie, 14 grudnia 2006 r.
Na naszą prośbę o przekazanie na ten cel różnych
przedmiotów odpowiedziało wiele osób i instytucji.
Zebraliśmy około 200 przedmiotów zarówno drobnych,
jak i wartościowych, które na tydzień przed aukcją zostały wystawione w Muzeum, o czym poinformowała prasa
i radio
Wszystkim darczyńcom (między innymi Redakcji
pisma Nowotwory) i nabywcom serdecznie dziękujemy za
żywy odzew i zainteresowanie naszą inicjatywą. Aukcja
cieszyła się dużym zainteresowaniem – cały czas, a trwała
4 godziny, sala przy ul. Freta gościła komplet uczestników.

Było to bardzo miłe spotkanie uświetnione przez
znanych aktorów – Annę Seniuk, Zofię Kucównę,
Jana Kobuszewskiego i Romana Kłosowskiego. Aukcję
poprowadziły Halina Gąsiorowska i Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.
Pragniemy podziękować aktorom i sponsorom, którzy przyczynili się do udanej akcji.
Zapraszamy na nasze strony internetowe Muzeum:
http://muzeum.if.pw.edu.pl lub www.ptchm.lodz.pl
i Towarzystwa www.mariasklodowskacurie.org.pl oraz
www.curie.org.pl
W imieniu Towarzystwa
Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
Alicja Rupińska

