patofizjologii nerek prof. Brickera. W latach 60. zdobywa dalsze dowiadczenia na sta¿ach w Londynie
i Pizie.
W Warszawie ju¿ w latach 50. prowadzi³ pionierskie próby leczenia przewlek³ej mocznicy dializami otrzewnowymi, jelitowymi i diet¹ ma³obia³kow¹. W 1959 r. uruchomi³ orodek dializacyjny,
tzw. sztuczn¹ nerkê. Po raz pierwszy w Europie
leczono tam przypadki schy³kowej niewydolnoci nerek amerykañsk¹ metod¹ powtarzanych
dializ. Owocem dzia³añ jego zespo³u by³o opracowanie, opatentowanie i wyprodukowanie polskiej sztucznej nerki arkuszowej oraz dializatorów zwojowych.
W 1966 r. polska medycyna odnosi wielki sukces.
Wraz z prof. Janem Nielubowiczem prof. Tadeusz
Or³owski wprowadza program transplantacji nerek. On sam przyjmuje odpowiedzialnoæ za stronê immunologiczn¹: dobór biorcy, monitorowanie
go i leczenie. Opracowuje metodê otrzymywania
króliczej globuliny antymocytarnej, stosuj¹c j¹ po
raz pierwszy w zwalczaniu ostrego odrzucenia
przeszczepu.
Inne pionierskie prace prof. Tadeusza Or³owskiego dotycz¹
metod immunosupresyjnego leczenia przewlek³ych glomerulopatii.

uprzê¿y, drogê zaliczy³bym do nietrudnych; gdybym jednak mia³ j¹ zrobiæ wyposa¿ony w sprzêt z lat 30., mylê,
¿e szybko bym odpuci³.

Osi¹gniêcia naukowe zapewni³y prof. Tadeuszowi Or³owskiemu trwa³e miejsce w historii medycyny. Dla taterników jest
on jednak przede wszystkim najlepszym wspinaczem swego pokolenia, odkrywc¹ wielu dróg w Tatrach.

Kilka lat przed mierci¹ Profesor wyrazi³ ¿al, ¿e za ma³o chodzi³ po górach. To jedyna rzecz, jak¹ bym w moim ¿yciu
zmieni³, gdybym mia³ drug¹ szansê  wyzna³ dziennikarce.

Znany taternik Jakub Radziejowski w miesiêczniku Góry
(lipiec  sierpieñ 2004) pisze: O drogach Or³owskiego
mówi siê, ¿e prowadz¹ wyj¹tkowo estetycznymi formacjami, s¹ doskonale logiczne i  podobnie jak inne drogi
starych mistrzów  budz¹ respekt. Ubrany w najnowsze
la sportivy, z kompletem friendzików dyndaj¹cych przy

Podczas sesji w Muzeum Historii Medycyny WUM wiele
mówiono równie¿ o dokonaniach ojca i syna podczas okupacji niemieckiej.
Wbrew zakazowi w³adz niemieckich klinika chorób wewnêtrznych Szpitala Dzieci¹tka Jezus, któr¹ kierowa³ prof.
Witold Or³owski, ju¿ w listopadzie 1939 r., jako jedna
z pierwszych rozpoczyna tajne nauczanie studentów. Nauczania nie przerwa³em, mimo otrzymania dwóch
anonimowych ostrze¿eñ i jednego jawnego  odnotowa³ Profesor we wspomnieniach. Dzia³alnoæ
dydaktyczno-naukowa trwa³a przez ca³¹ okupacjê. W klinice pracowa³o i zdobywa³o wiedzê 244
studentów. 138 zda³o koñcowy egzamin z interny. Równoczenie prowadzono dokszta³canie lekarzy, odbywa³y siê te¿ posiedzenia naukowe.
Tadeusz Or³owski rok po dyplomie lekarskim na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim jest ¿o³nierzem
batalionu Baszta, od maja 1944 r. równie¿
w kontrwywiadzie Delegatury Rz¹du. Podczas
Powstania trafia do II Batalionu Szturmowego
ODWET AK. Ich wspólne prze¿ycia powstañcze
opisa³a po latach sanitariuszka Zofia Straszewicz-Marconi, przedstawiaj¹c obraz dr. Or³owskiego,
Justyna, jako cz³owieka dzia³aj¹cego odwa¿nie
i b³yskawicznie, potrafi¹cego te¿ zachowaæ zimn¹ krew, co wielokrotnie ratowa³o ¿ycie ¿o³nierzy batalionu.

Prof. Tadeusz Or³owski (z lewej)
z prof. Janem Nielubowiczem
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Witolda i Tadeusza Or³owskich ³¹czy³ szczególny dar
przewidywania kierunków rozwoju medycyny. Obydwaj byli mózgowcami, wizjonerami, którzy wyprzedzali swoje czasy, propaguj¹c w Polsce medycynê nowoczesn¹, opart¹ na solidnych badaniach
naukowych. Ü
Ewa Dobrowolska
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