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Rok 1972 - czterdziestolecie Instytutu Onkologii, a zarazem
dwudziestopi´ciolecie jego dzia∏alnoÊci powojennej

rzona przede wszystkim z myÊlà i dla dobra naszych chorych. Dzi´ki niej dajemy chorym na raka najwi´kszà szans´ wyleczenia. Struktura, która równie˝ nam, pracownikom, daje unikalnà szans´ stania si´ wybitnymi profesjonalistami na skal´ znacznie przekraczajàcà wyobraêni´
niektórych z nas. Za to Ci dzi´kujemy.
Pracujemy mocni 70-letnià tradycjà, którà nam przekazywa∏eÊ, której nas uczy∏eÊ i którà Ty wspó∏tworzy∏eÊ.

Na fundamencie tej tradycji wyrastajà i b´dà wyrastaç kolejne pokolenia wybitnych pracowników Instytutu, lekarzy,
naukowców, piel´gniarek, i wszystkich innych zawodów.
Dziedzictwo, jakie nam zostawiasz do kontynuowania, jako lekarz, chirurg i dyrektor, jest rozleg∏e.
W myÊlach przemierzam te lata, kiedy pracowa∏em
pod Twoim zwierzchnictwem. Pami´tam Twoje cz´ste,
poranne wizyty w ambulatorium na Wawelskiej, mi´dzy
chorymi t∏umnie oczekujàcymi na porad´, rozmowy
z przyjmujàcymi lekarzami i umacnianie ich swojà obecnoÊcià w gotowoÊci do niesienia pomocy chorym.
Potrzeba nam b´dzie Twojej konsekwencji, uporu,
wewn´trznego przekonania i umiej´tnoÊci przeciwstawiania si´ poglàdom wielu, aby utrzymaç i kontynuowaç monumentalnà prac´, jakà wykona∏eÊ na rzecz ustanowienia w Polsce chirurgii onkologicznej jako odr´bnej specjalnoÊci.
Jako Dyrektor, to Ty wskazywa∏eÊ nam, jak dbaç
o instytucj´ i pracowników. Tak jak ja, wielu z nas pami´ta Twojà sylwetk´, schylajàcà si´ na korytarzu po zagubiony papierek lub le˝àcy gazik i zawstydzenie, ˝e przed
chwilà przeszliÊmy t´dy oboj´tnie, udajàc, ˝e tego nie widzimy. Uczy∏eÊ nas szacunku do ka˝dego pracownika Instytutu. Tak jak ja, wielu z nas pami´ta Twój zwyczaj przystani´cia, nawet na chwil´, przy przypadkowym spotkaniu
ka˝dego z nas i przekazaniu kilku ˝yczliwych zdaƒ. Czasami by∏ to krótki spacer z mocnym chwytem pod ∏okieç, je˝eli sprawa by∏a wa˝niejsza.
Panie Profesorze Tadeuszu Koszarowski, wszyscy
pracownicy Centrum Onkologii oddajà dzisiaj CzeÊç Twojej pami´ci.
Wszyscy prosimy rodzin´ Profesora o przyj´cie wyrazów serdecznego wspó∏czucia po stracie wspania∏ego cz∏owieka i wybitnego lekarza onkologa.
¸àczymy si´ z rodzinà Pana Profesora w smutku i bólu po jego stracie.
Doc. dr hab. med. W∏odzimierz Ruka
Klinika Nowotworów Tkanek Mi´kkich i KoÊci
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie

„Pro memoria”
W 1973 roku otrzyma∏em wiadomoÊç, i˝ Instytut Onkologii pilnie poszukuje in˝yniera do kierowania Dzia∏em
Technicznym. Poniewa˝ od kilku lat pracowa∏em w s∏u˝bie
zdrowia na podobnych stanowiskach, zg∏osi∏em si´ wi´c
do Instytutu.
Przyjà∏ mnie bezpoÊrednio Profesor, który dopiero
od kilku miesi´cy by∏ dyrektorem. By∏em zdumiony
skromnie umeblowanym ma∏ym pokoikiem w Klinice Chirurgicznej i jednoczeÊnie zaskoczony bezpoÊrednioÊcià
przyj´cia. Rozmowa trwa∏a ponad godzin´. Mia∏em wielkie szcz´Êcie poznaç niezwyk∏ego Cz∏owieka. By∏a to „mi-

∏oÊç od pierwszego wejrzenia” i jak si´ póêniej okaza∏o
„z wzajemnoÊcià”.
Profesor by∏ bezradny wobec ogromnych problemów
zwiàzanych ze stanem technicznym budynków. Wraz z wyjazdem poprzedniego dyrektora prof. Jasiƒskiego „zrejterowa∏” ca∏y pion administracyjno-techniczny, pozostawiajàc szpital w kompletnej ruinie. Kompleksowa ekspertyza
NOT by∏a mia˝d˝àca – obiekt trzeba niezw∏ocznie zamknàç. W tym czasie z inicjatywy Profesora trwa∏y intensywne przygotowania do rozpocz´cia budowy Centrum
Onkologii, którego budowa by∏a planowana na kilka lat.
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Profesor zapyta∏, czy jest szansa prowadzenia remontów
bie˝àcych i zabezpieczajàcych, liczàc na przetrwanie. Na
Jego apel ca∏a za∏oga podj´∏a wyzwanie i tak – ogromnym wysi∏kiem – „Wawelska” przetrwa∏a prawie 30 lat
i s∏u˝y chorym do dnia dzisiejszego, nie przerywajàc pracy nawet na jeden dzieƒ.
Nasza wspó∏praca z Profesorem przerodzi∏a si´
w póêniejszych latach w braterskà przyjaêƒ.
W 1977 r. rozpocz´∏a si´ budowa Centrum Onkologii, której przebieg opisa∏ Profesor w swojej ksià˝ce pod
znamiennym tytu∏em „Daç Êwiadectwo prawdzie...”.
Jako sekretarz powo∏anego przez premiera Spo∏ecznego Komitetu Budowy Centrum Onkologii, uczestniczy∏em czynnie w procesie inwestycyjnym od poczàtku do
koƒca budowy. To, ˝e dzisiaj we wspaniale wyposa˝onym
Centrum mogà leczyç si´ tysiàce ci´˝ko chorych ludzi,
jest zas∏ugà jednego cz∏owieka – Profesora Tadeusza Koszarowskiego. Potrafi∏ pozyskaç pe∏nà przychylnoÊç najwy˝szych w∏adz kraju. Zadanie by∏o tym trudniejsze, ˝e
sam by∏ „bezpartyjny”, a jego zast´pcy równie˝ nie nale˝eli do PZPR. By∏ to chyba jedyny przypadek w Polsce, ˝e
kierownictwo tak du˝ej placówki w stu procentach by∏o
apolityczne. O ile najwy˝szà w∏adz´ mia∏ Profesor „za sobà”, to urz´dnicy ministerstw, którzy decydowali o rozpocz´ciu, a póêniej kontynuowaniu budowy, pi´trzyli same
trudnoÊci. By∏em wielokrotnie Êwiadkiem, jak nie mogàc
(w obawie przed „w∏adzà”) przeciwstawiç si´ Profesorowi,
pokazywali za jego plecami palcem wskazujàcym na
otwartà d∏oƒ – co mia∏o oznaczaç, ˝e ta budowa nigdy
nie b´dzie zrealizowana.
Mimo tego, bez zmru˝enia oka sk∏adano obietnice,
ustalano terminy, które nigdy nie by∏y dotrzymane. Profesor mia∏ wspania∏y zwyczaj sporzàdzania po ka˝dym (nawet nieformalnym spotkaniu) notatki, którà tytu∏owa∏
„pro memoria” i wysy∏a∏ do wszystkich uczestników narady, co by∏o dla wi´kszoÊci zaskoczeniem. Zdali sobie bowiem spraw´, ˝e obietnic bez pokrycia nie mo˝na sk∏adaç

bezkarnie. Reakcja „w∏adzy” prawie zawsze sprowadza∏a
si´ praktycznie do wymiany dyrektora budowy.
Po s∏ynnym „skoku Wa∏´sy przez mur” budowa praktycznie zamar∏a. Przedsi´biorstwa poczu∏y si´ samodzielne i zesz∏y z placu budowy – stercza∏y tylko szkielety rozpocz´tych budynków. ByliÊmy zrozpaczeni. Jedynie Profesor nie traci∏ nadziei i powiedzia∏ do mnie „Panie Jerzy,
oni tego ju˝ nie rozbiorà”. W krótkim czasie uzyska∏ poparcie genera∏a Jaruzelskiego i na budow´ wrócili robotnicy.
Poniewa˝ kolejnym przewodniczàcym Spo∏ecznego
Komitetu zosta∏ sekretarz KC PZPR, tow. Woêniak, kilka
narad odby∏o si´ w „Bia∏ym Domu”. Profesor by∏ chyba
jedynym cz∏owiekiem, który do siedzàcego pod ogromnym portretem Lenina sekretarza KC zwraca∏ si´ w niespotykanej formie „Panie Sekretarzu”. Sytuacja by∏a niekiedy prawie kabaretowa, bo uczestnicy narady, patrzàc na
zmarszczone brwi sekretarza, nie mogli si´ nawet
uÊmiechnàç. KiedyÊ, przy dosyç ostrej wymianie zdaƒ
(bardzo rzadkie u Profesora) z „Panem Sekretarzem”,
Profesor gestykulujàc rozla∏ szklank´ coca-coli na spodnie.
Od tamtej chwili w naradach uczestniczy∏em tylko ja.
„Pan sekretarz” d∏ugo usilnie zabiega∏ o za∏agodzenie
„incydentu”, ale chyba nigdy do tego nie dosz∏o. Nie mia∏o to na szcz´Êcie wp∏ywu na kontynuowanie budowy. Towarzysz Woêniak zosta∏ ambasadorem w Chinach, a premier powo∏a∏ Profesora na Przewodniczàcego Spo∏ecznego Komitetu Budowy Centrum Onkologii.
Budowa ku wielkiej radoÊci Profesora zosta∏a zakoƒczona i wszystkie obiekty, mimo braku pieni´dzy, uruchomione.
Ostatnie posiedzenie Komitetu w roku 1999 by∏o
jednoczeÊnie jego rozwiàzaniem. Profesor zaproponowa∏
wmurowanie tablicy pamiàtkowej, która bezimiennie mia∏a informowaç o inicjatywie powstania Centrum Onkologii. Zebrani, mimo protestów Profesora, jednog∏oÊnie
postanowili umieÊciç Jego nazwisko jako jedynego inicjatora budowy Centrum.
W 85-tà rocznic´ urodzin Profesora tablica uroczyÊcie zosta∏a wmurowana. Oto jej treÊç:

”Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie powsta∏o z inicjatywy
Profesora doktora medycyny Tadeusza Koszarowskiego,
wspartej Êrodkami zgromadzonymi przez Spo∏eczeƒstwo Polskie
w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia,
wed∏ug projektu architektonicznego mgr. in˝. Zbigniewa Paszke.
Tworzeniem i budowà Centrum w latach 1975-2000 kierowa∏
Spo∏eczny Komitet Budowy Centrum Onkologii”

Niespodziewana Êmierç Profesora w sierpniu 2002 r.
nape∏ni∏a nas wszystkich ogromnym smutkiem. Dla mnie
najwi´kszà pamiàtkà pozostanie dedykacja w Jego ksià˝ce „P. in˝. Jerzemu Rybickiemu na pamiàtk´ wieloletniej
wspó∏pracy wraz ze s∏owami uznania i przyjaêni szczerze
oddany Tadeusz Koszarowski”.
in˝. Jerzy Rybicki

