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Dwie rocznice zbieg³y siê na prze³omie lat
2016/2017: 50-lecie mierci prof. Witolda
Or³owskiego (18741966) i 100-lecie urodzin
prof. Tadeusza Or³owskiego (19172008).
Obydwaj zapisali siê trwale w historii medycyny. Imiê pierwszego nosi szpital przy
ul. Czerniakowskiej, imiê drugiego nadano
Instytutowi Transplantologii, który stworzy³.
Ich ¿ycie i osi¹gniêcia upamiêtniono pod
koniec listopada 2016 r. w Muzeum Historii
Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego podczas sesji naukowej, której
towarzyszy³a wystawa archiwaliów.

Uczony i mened¿er

P

ierwszy raz w ¿yciu Witold Or³owski stan¹³ na polskiej
ziemi 1 lipca 1920 r., maj¹c 46 lat. Od 1882 r., kiedy to
rodzina Or³owskich przenios³a siê do Wilna, mieszka³
w Rosji. On i jego dwaj bracia ukoñczyli Wojenn¹ Akademiê
Medyczn¹ w Petersburgu, siostra szko³ê dentystyczn¹.
Po kilku latach pracy na wolontariacie w akademii Witolda
dopuszczono do habilitacji, co dla Polaka by³o niebywa³ym
osi¹gniêciem. Zacz¹³ byæ znany w Polsce jako za³o¿yciel ko³a
lekarzy Polaków w Petersburgu.
Wci¹¿ jednak pracowa³ jako wolontariusz. Jego sytuacja
zmieni³a siê dopiero wtedy, gdy wygra³ konkurs na stanowisko profesora katedry ogólnej diagnostyki lekarskiej
na Uniwersytecie Kazañskim. By³ najlepszy, ale katedrê zawdziêcza³ pr¹dom liberalnym 1906 r.
W dawnym miecie chanów tatarskich spêdza 11 lat. Otrzymuje nominacjê na profesora zwyczajnego. Bierze udzia³
w pracach Towarzystwa Naukowego Lekarskiego, Uniwersytetu Ludowego, w akcji przeciwgruliczej. Uczestniczy
w tworzeniu polskiego szkolnictwa. Kiedy wybucha rewolucja 1917 r., zg³asza pomys³ powo³ania rady organizacji polskich i zostaje wybrany na jej przewodnicz¹cego. Jest ju¿ wtedy dyrektorem Szpitala Gubernialnego ziemstwa kazañskiego.
We wrzeniu 1918 r. prof. Witold Or³owski dostaje wezwanie do sztabu polskiego wojska tworzonego w Kazaniu,
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w którym ma organizowaæ s³u¿bê sanitarn¹. Jedzie z wojskiem
na opanowan¹ przez Bia³ych Syberiê, do Tomska, gdzie
przez dziesiêæ miesiêcy opiekuje siê polskimi ¿o³nierzami.
W sierpniu 1919 r. otrzymuje telegram od komisarza Wojska Polskiego przy admirale Ko³czaku z wiadomoci¹, ¿e
polskie w³adze prosz¹ go o szybki przyjazd do kraju. Zosta³
mianowany profesorem medycyny wewnêtrznej na Uniwersytecie Jagielloñskim. Podró¿uje rosyjskim statkiem, zarekwirowanym przez Anglików po wycofaniu siê Rosji z wojny, z
reszt¹ polskiej dywizji syberyjskiej. P³yn¹ przez Hongkong,
Singapur, Kolombo, Aden, Port Said, Gibraltar, Londyn i Kopenhagê do Gdañska, gdzie statek zawija 1 lipca 1920 r.
Po piêciu latach spêdzonych w Krakowie obejmuje katedrê
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jego
zdolnoci mened¿erskie ujawniaj¹ siê w pe³ni w Szpitalu
Dzieci¹tka Jezus przy Nowogrodzkiej, gdy obejmuje katedrê patologii i terapii chorób wewnêtrznych. Przeobra¿a
szpital w nowoczesn¹ placówkê, tworz¹c nowe oddzia³y
i znakomicie wyposa¿one pracownie. Fundusze zdobywa
w Kasie Chorych, ale równie¿ od firm farmaceutycznych
i prywatnych donatorów. Jest pionierem patofizjologii klinicznej, twórc¹ pojêcia utajonej niewydolnoci kr¹¿enia.
O przedwojennych osi¹gniêciach swego mistrza napisa³
w 1968 r. w Endokrynologii polskiej Walenty Hartwig: Dokona³ rzeczy na owe czasy niezwyk³ych. Zachowa³ solidne
fundamenty tradycyjnej medycyny i na nich wybudowa³ szybko narastaj¹ce elementy nowoczesnej sztuki lekarskiej. Coraz odwa¿niej odchodzi³ od statycznego pojmowania zjawisk chorobowych, zastêpuj¹c je badaniem procesów
dynamicznych zachodz¹cych w ustroju.

Pionier transplantologii
Tadeusz Or³owski, pionier polskiej transplantologii, by³ przez
72 lata zwi¹zany ze swoj¹ uczelni¹  Uniwersytetem Warszawskim, potem Akademi¹ Medyczn¹. Pracowa³ do koñca
¿ycia.
Tu¿ przed wojn¹ prof. Witold Or³owski, jego ojciec i mistrz,
tworzy zespó³ asystentów, który ma badaæ czynnoci ró¿nych
narz¹dów. Synowi przydziela badania nerek  zwi¹zku niewydolnoci kr¹¿enia z ich funkcjonowaniem, i te w³anie badania
doprowadz¹ Tadeusza Or³owskiego do transplantologii.
W 1957 r., dziêki sta¿owi w Szwecji u prof. Alvala, uczy siê
dializoterapii. Potem, jako stypendysta Rockefellera, wyje¿d¿a do Saint Louis, do najlepszego na wiecie orodka
www.miesiecznik-puls.org.pl
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