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Wspomnienie • In memoriam
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Hliniaku

We wspomnieniach najcz´Êciej wylicza si´ wszystkie znaczàce dokonania, osiàgni´cia naukowe, zaszczyty, piastowane stanowiska, odznaczenia, ale w przypadku prof. Hliniaka sà one tak powszechnie znane, ˝e nie ma potrzeby
ich powtarzaç. Mo˝na te˝ próbowaç opisaç zdarzenia,
epizody, anegdoty, które mogà zilustrowaç bogactwo, wielobarwnoÊç intelektu, umys∏u i ducha wspominanego.
Hliniak by∏ i pozostanie w naszej pami´ci jako cz∏owiek i lekarz nieprzeci´tny. Nie przepada∏ za pracà organizacyjnà, to fakt. Ale nauczycielem i naukowcem by∏
znakomitym. Zawsze i niezmiennie nadrz´dnym celem
jego dzia∏aƒ i nauk by∏ chory. Hliniak by∏ jednym
z uczniów Patersona, twórcy brytyjskiej szko∏y radioterapii, i by∏ jego „fanem” do koƒca. Wszystko w niej by∏o
pouk∏adane, logiczne i zrozumia∏e, chocia˝ jak to u Anglików bywa, sztywne. Hliniak mia∏ zwyczaj wskazywania
„drzwi”. Ale rzadko kiedy je przed delikwentem otwiera∏,
a o wprowadzeniu przez nie w ogóle nie by∏o mowy. Czeka∏, czy podopieczny je zauwa˝y i czy przez nie wejdzie.
Nie krytykowa∏ planów leczenia, nie wskazywa∏ b∏´dów.
Jedno przeciàg∏e „eee...” oznacza∏o, ˝e coÊ jest nie tak.
Znajdê sam b∏àd i go wyeliminuj – to by∏a jego dewiza. To
„eee....” powtarza∏o si´ wielokrotnie, zanim delikwent
us∏ysza∏ „mo˝e byç!” Zach´ca∏ do krytycyzmu i ostro˝noÊci w praktyce lekarskiej i naukowej. W latach 60 i 70
poranne audyty radioterapeutyczne, jak by si´ to obecnie
nazywa∏o, z udzia∏em leczonych chorych i lekarzy by∏y
formà dyskusji, wymiany opinii, cz´sto przeplatane dykteryjkami o ˝yciu i sztuce. Hliniak by∏ w tym nieoceniony.
Pami´tam, jak pewnego razu Hliniak powiedzia∏:
„No ch∏opaki, b´dziecie si´ uczyç techniki „ognia krzy˝owego” Patersona – jest chory z niewielkim ogniskiem raka
na ∏uku podniebiennym. Idêcie na targ w Gliwicach i kupcie trzy, nie, lepiej szeÊç drutów, takich do robienia swetrów”. Z szefem si´ nie dyskutowa∏o, ale po co mu te
druty. Okaza∏o si´, ˝e b´dà one imitowa∏y promieƒ cen-

tralny wiàzek promieniowania. Wk∏uwaliÊmy je pod ró˝nym kàtem, tak aby si´ przecina∏y w centrum ogniska raka, zaznaczonego wewnàtrz maski celonowej. Ca∏y tydzieƒ trwa∏y nasze zmagania, tym bardziej ˝e na ka˝dy
kolejny rozrysowany rozk∏ad izodozowy s∏yszeliÊmy lakoniczne „eee...”. Przytaczam to zdarzenie, bo obecnie
w erze trójwymiarowej skomputeryzowanej radioterapii
takà technik´ nazywa si´ trójwymiarowà konformalnà,
niekoplanarnà radioterapià. Do wykonania sprzed 30 lat
nale˝a∏oby dodaç s∏owo „r´czna”.
Hliniak uczy∏ topograficznych rzutów narzàdów i ich
struktur na skór´. DziÊ mamy od tego symulator. On
zwyk∏ mawiaç – „No dobrze, ale jak nagle zepsuje si´ symulator, wy∏àczà si´ systemy planowania leczenia to co,
poczekacie z leczeniem chorego?”
Hliniak to „nadzwyczaj spokojny cz∏owiek”. Raz tylko widzia∏em, jak wpad∏ w furi´, gdy próbowano (nie powiem kto) pozbawiç go jego ekstra mocnych z filtrem
i bez filtra, które swego czasu pali∏ by∏ nami´tnie. Ale
wówczas palacze nie byli dyskryminowani. Swojà wiedz´
i doÊwiadczenie przekazywa∏ nie tylko zwyczajowo, ale
równie cz´sto poprzez dawanie przyk∏adu swoim post´powaniem. Gdy jedna z techniczek uzna∏a, ˝e skoƒczy∏a prac´ o 13-tej i opuÊci∏a pulpit sterujàcy, a pozosta∏o jeszcze
kilku pacjentów do napromieniania, Hliniak, nie mówiàc
s∏owa, uk∏ada∏ ich na stole terapeutycznym, siedzàc za
pulpitem, w∏àcza∏ aparat terapeutyczny. Potem ju˝ nigdy
nie zdarzy∏o si´, aby któryÊ z techników i lekarzy opuÊci∏
swoje stanowisko przed zakoƒczeniem leczenia wszystkich chorych.
Pod koniec lat 60. nadesz∏a era Fletchera – radioterapii opartej na podstawach radiobiologicznych. Jego pierwszy podr´cznik by∏ jak biblia wypo˝yczana od Hliniaka
na rewers. Wtedy te˝ Hliniak zaczà∏ organizowaç co roku
kursy z radiobiologii klinicznej wraz z Adamem Micha∏owskim. Przyje˝d˝ali radioterapeuci z ca∏ej Polski. To
nie by∏y zwyk∏e wyk∏ady i seminaria. To by∏a „poezja radioterapii” – logicznie uporzàdkowana i zrozumia∏a wiedza, przekazywana przepi´knà polszczyznà. Oboje byli
perfekcjonistami w tej materii. „Jaka szkoda, ˝e ta umiej´tnoÊç coraz powszechniej ginie zast´powana j´zykiem
sms-ów i e-maili” – martwi∏ si´ Hliniak.
Hliniak zwyk∏ posy∏aç swoich uczniów do wszystkich
krajowych oÊrodków radioterapii, mawiajàc – „w ka˝dym
oÊrodku jest jakaÊ pere∏ka, jakaÊ cz´Êç radioterapii wykonywana perfekcyjnie. Jedê, ucz si´, szukaj takich pere∏ek, bo dopiero wtedy b´dziesz wiedzia∏, jaka jest polska
radioterapia”.
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Potem przysz∏o cierpienie intelektualne. Hliniak zosta∏ wyznaczony na kuratora SEV – „Kooperacji radioterapii krajów socjalistycznych” z centralà w Moskwie. Do
jego gabinetu zacz´∏a nap∏ywaç rzeka protoko∏ów, pisanych „krzese∏kami”- jak mawia∏ – tzn. w j´z. rosyjskim.
Ciàgn´∏o si´ to przez lata z udzia∏em profesora Sko∏yszewskiego równie˝. Oboje rozdzielili cz´Êç swoich ról na
podkoordynatorów. Wprawdzie poziom naszego rosyjskiego znacznie si´ poprawi∏, ale nic z tej wspó∏pracy nie
wysz∏o i w koƒcu umar∏a ona w sposób naturalny. Hliniak potrafi∏ umiej´tnie wykr´ciç si´ z dzia∏aƒ i obowiàzków, które go nie interesowa∏y. „Poka˝esz, ˝e za du˝o
potrafisz, to b´dziesz harowa∏ jak wó∏ i w pracy i w domu”
– mawia∏. A z drugiej strony cz´sto z pó∏uÊmieszkiem powtarza∏ – „Nie ma takiego zaanga˝owania, aby nie mog∏o
byç wi´ksze”.
Koniec szko∏y Patersona i poczàtek Fletchera, tj. poczàtek lat 60, by∏ czasem, w którym obowiàzywa∏a regu∏a
Strandquista, ujmujàca w iloÊciowà zale˝noÊç dawk´ ca∏kowità od czasu leczenia. Hliniakowi jakoÊ ona nie pasowa∏a. Zaplanowa∏ badanie kliniczne na modelu raka skóry i testowa∏ równowa˝noÊç dawki jednorazowej, 4 du˝ych, 17 Êrednich i 35 ma∏ych dawek frakcyjnych.
By∏o to jedno z pierwszych w Êwiecie badaƒ z zakresu radiobiologii klinicznej, prowadzonych na takà skal´.
Ponad 1100 chorych leczonych jednym z 4 sposobów i regularnie obserwowanych po leczeniu. Po raz pierwszy
w po∏owie lat 60 Hliniak w swojej pracy habilitacyjnej
podwa˝y∏ regu∏´ Strandquista, piszàc, ˝e powy˝ej 5 tygodnia leczenia dawka ca∏kowita musi byç znacznie wy˝sza
ni˝ to wynika z regu∏y Strandquista. Po latach zapyta∏em
go, dlaczego tego nie upowszechni∏. Odpowiedzia∏
z uÊmiechem, ˝e recenzent uzna∏, ˝e taki wniosek móg∏by
byç zbyt Êmia∏y. Dopiero w latach 80 zdefiniowano to jako
przyspieszonà repopulacj´ i rozpocz´∏a si´ lawina Êwiatowych badaƒ nad niekonwencjonalnym frakcjonowaniem.
Dokonania naukowe Hliniaka mo˝na zilustrowaç
jednà rycinà (Ryc.1), bo to on zwróci∏ uwag´ na ten fenomen jako pierwszy na Êwiecie. Jego materia∏ badawczy
by∏ tak precyzyjny, ˝e w kolejnych latach zosta∏ wykorzy-

stany dla iloÊciowego oznaczenia tempa przyspieszonej
repopulacji i podwa˝enia kolejnej regu∏y NSD Elliss oraz
oznaczenia na materiale klinicznym wartoÊci wskaênika
α/β dla martwicy skóry i raka skóry. By∏y to badania pionierskie, póêniej cz´sto cytowane w piÊmiennictwie i podr´cznikach.
Hliniak by∏ pod du˝ym wp∏ywem informacji naukowych nap∏ywajàcych z Gray Laboratory z Londynu,
a w szczególnoÊci zaczarowa∏ go Hugh Thomlinson, ten
od efektu tlenowego. Mo˝e dlatego, ˝e pod wzgl´dem
osobowoÊci i krytycyzmu byli sobie podobni. Pod wp∏ywem dokonaƒ Thomlinsona Hliniak zaleci∏ pomiary guza
i w´z∏ów ch∏onnych przed, w trakcie i po leczeniu. To by∏
istotny krok w kierunku wprowadzenia iloÊciowego kryterium do oceny skutecznoÊci radioterapii.
Hliniak mia∏ wiele osiàgni´ç naukowych, ale te dwa
opisane powy˝ej by∏y pionierskie i mia∏y znaczàcy wp∏yw
na rozwój nie tylko polskiej radioterapii. Nie zabiega∏
o zaszczyty i honory, wprost przeciwnie. Sprawia∏ wra˝enie
za˝enowanego, uzyskujàc je. Niecz´sto uczestniczy∏ w mi´dzynarodowych konferencjach. A mimo to by∏ znanym
i szanowanym autorytetem w licznych oÊrodkach europejskich i amerykaƒskich i jako pierwszy Polak zosta∏
uhonorowany cz∏onkostwem American College of Radiology, renomowanej i najstarszej po British College of
Radiology organizacji.
Hliniak pozostanie nauczycielem i mentorem ogromnej rzeszy polskich radioterapeutów i to bez wzgl´du na
to, czy emanowa∏ swojà wiedzà i osobowoÊcià z Gliwic, czy
od 1980 roku z Warszawy. Oprócz ogromnego doÊwiadczenia lekarskiego Hliniak by∏ wszechstronnym humanistà. Muzea Europy nie mia∏y dla niego tajemnic. Pomimo,
˝e prawie wszystkie zwiedzi∏, zawsze pozosta∏ wierny polskiemu malarstwu i nie wiadomo dlaczego szczególnie
ukocha∏ „Chocho∏y” Wyspiaƒskiego – obraz raczej mroczny. By∏ mi∏oÊnikiem dobrej literatury i filmu, ale wÊród jego preferencji nieporównywalnie królowa∏a Agata Christie
i angielskie komedie kryminalne. Mawia∏, ˝e krymina∏y
Agaty Christie to kawa∏ dobrej potocznej angielszczyzny,

Rycina 1. Symbol Hliniaka
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a przy tym zdyscyplinowana logika konstrukcji – „czytaj
je” – radzi∏ – one nie tylko zwi´kszà zasób s∏ów i zwrotów,
ale pomogà wyrobiç dyscyplin´, logik´ i zwi´z∏oÊç przy
pisaniu prac naukowych. Regu∏y ˝ycia prawego i uczciwego sà nadzwyczaj proste, tak proste jak te, które zawsze by∏y nadrz´dne dla niego. Na pytanie co robiç, aby
nie zejÊç w ˝yciu na manowce, odpowiada∏ – „Wiesz, ˝ycie
jest jak poker, raz wyciàgniesz lewà kart´ z r´kawa to do
koƒca ˝ycia zostaniesz szulerem. Dane s∏owo, to Twoje
s∏owo i nigdy go si´ nie ∏amie. PrawoÊç jest jedna i niez∏omna”. On zawsze pozosta∏ wierny tym prostym pryncypiom i stara∏ si´ przekazywaç te proste prawdy otoczeniu. W ostatnich tygodniach swojego ˝ycia bardzo bola∏
nad tym, ˝e prawoÊç i uczciwoÊç sta∏y si´ tak niepopularne jak twórczoÊç Orzeszkowej.
To wspomnienie to zaledwie kilka znaczàcych epizodów, wyrwanych z jego bogatego ˝ycia. Trudno si´ pogodziç z myÊlà, ˝e ju˝ nie ma Go wÊród nas. Ale mo˝na
i nale˝y myÊleç inaczej – ˝e profesor Andrzej Hliniak nadal z nami jest – jest w naszych sercach, umys∏ach i post´powaniu, które powinno byç ciàg∏ym Êwiadectwem, ˝e
wi´kszoÊç z nas na zawsze pozostanie jego uczniami.
Prof. dr hab. med. Bogus∏aw Maciejewski
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Gliwicach

