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Rak,
smog i polityka

Walczył z rakotwórczym azbestem, ostrzegał przed zanieczyszczeniem 
powietrza, badał jego wpływ na rozwój nowotworów. Te informacje przez 
lata były utajniane przez władze. A z prób ich ujawnienia wynikały same 

kłopoty. Opowiada o tym 94 letni prof. Mieczysław Chorąży, onkolog
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Kilka razy zdarzyło mu się
spotkać na ulicy osoby, 
które miały zmiany na 
twarzy, na uchu lub po
większone ślinianki. Za

trzymywał tych ludzi i ostrzegał, że to 
rak skóry lub ślinianki przyusznej. Pa
trzyli na niego nieufnie: „To egzema. 
Tak mi powiedział lekarz”.

„Jeśli z tą egzemą pochodzi pan jesz
cze rok, to będzie pan mieć dziurę w ko
ści” -  tłumaczył.

„A co, zna się pan na tym? Doktor dał 
mi maść. Pierwsza nie pomogła, ale ta 
druga to już na pewno mnie wyleczy” 
-  słyszał często w odpowiedzi. Ale może 
niektórzy z nich poszli do onkologa?

Starszy pan, który ostrzegał przed no
wotworem i którego można spotkać na

ulicach Gliwic w pobliżu Centrum On
kologii, to prof. Mieczysław Chorąży, 
lekarz onkolog. Przez wiele lat był kie
rownikiem Zakładu Biologii Nowotwo
rów w Centrum Onkologii w Gliwicach. 
Dziś, choć ma ponad 90 lat, nadal pra
cuje -  codziennie jest w instytucie. To 
na jego oczach i z jego udziałem po
wstawał instytut w Gliwicach, jeden 
z najważniejszych w Polsce ośrodków 
zajmujących się leczeniem chorych na 
nowotwory i prowadzących badania 
nad mechanizmami powstawania raka.

ZNAJOMY JAROSZEWICZA
Bu d y n ek , w  którym  spotykam  się  
z pro feso rem  i w którym do dziś są le
czeni pacjenci, to poniemiecki gmach 
z czerwonej cegły. Nawet teraz, póź

ną jesienią, ginie wśród wielkich drzew 
i krzewów. -  Przed wojną była tu  klini
ka ginekologiczno-położnicza. Niem
cy zbudowali ją w 1933 roku -  opowiada 
prof. Chorąży. W czasie wojny budynek 
zajmowała Armia Czerwona, był tu szpi
tal frontowy. W 1947 roku powstał 
Państwowy Instytut Przeciwrakowy, 
przemianowany później na Instytut On
kologii. -  Budynek był wtedy bardzo no
woczesny -  wspomina prof. Chorąży. 
Ogrzewanie gwarantowała kotłownia ga
zowa, woda do centralnego ogrzewania 
była zmiękczana i demineralizowana, 
aby nic się nie osadzało w rurach i kalo
ryferach. -  Na podłodze leżały wykładzi
ny z korka i linoleum, które wygłuszały 
hałasy. A sekretarki wszystko pisały na 
maszynie. Nikt nie pisał historii chorób 
ręcznie. Było jasno, czysto i wszędzie 
panował idealny porządek. Pacjenci le
żeli w niewielkich, najwyżej pięciooso
bowych salach.

-  Patronował nam prof. Tadeusz Ko- 
szarowski, dyrektor Instytutu Onkologii 
w Warszawie, który był w wojsku razem 
z ówczesnym wicepremierem Piotrem 
Jaroszewiczem. Miał więc znajomości 
w rządzie i mógł wiele załatwić. Udało mu 
się przekonać rządzących do koncepcji, 
aby w każdym mieście uniwersyteckim 
powstało centrum onkologii wyposażone 
we wszystkie dostępne metody diagno
styczne i lecznicze -  opowiada profesor.

GUZ JAK WIADRO
DO GLIWICKIEGO SZPITALA TRAFIALI 
pacjenci ze wszystkimi nowotworami, 
dorośli i starsze dzieci. -  Docierali do 
nas bardzo zaniedbani pacjenci. Dużo 
było palaczy z rakami warg. Paliło się 
wtedy papierosy bez filtra i chcąc wy
palić papierosa do końca, ludzie przy
smażali sobie wargi. Nie zdawali sobie 
sprawy z tego, co robią -  mówi profesor. 
Dużo było młodych ludzi, 15-18-letnich, 
którzy chorowali na ziarnicę, wówczas 
kompletnie niewyleczalną. Umierali po 
roku, półtora od diagnozy.

-  Pamiętam chłopczyka, chyba sied
mioletniego, który miał guza na łopatce 
wielkości małego wiadra. Wierzył, że go 
wyleczymy, ale ginął w oczach. Pamię
tam dwóch młodych chłopców z setkami
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wrzodziejących raków skóry na twarzy 
i grzbietach dłoni oraz młodego inży
niera ze Szczecina ginącego z powodu 
mięsaka uda -  opowiada profesor.

Pacjenci umierali, bo ówczesna me
dycyna niewiele mogła im zaoferować. 
-  Jeszcze przed wojną i tuż po niej do 
dyspozycji mieliśmy tylko radiotera
pię i chirurgię -  mówi profesor. Metody 
naświetlania w żaden sposób nie przy
pominały jednak dzisiejszych, dzięki 
którym przy wykorzystaniu nowoczes
nych aparatów dokładnie w wyznaczo
ne co do milimetra miejsce podaje się 
precyzyjnie obliczoną dawkę promieni. 
Wtedy lekarze wykorzystywali płytki 
z rozgrzanego wosku, w które wtopione 
były platynowe tubki zawierające her
metycznie zamkniętą sól radu. -  Taki 
aparat uzbrojony w promieniotwór
czy rad przyklejało się plastram i na 
przykład do klatki piersiowej pacjenta 
i zostawiało na określony czas. Było to 
duże obciążenie dla chorego. Nie moż
na było koncentrować wiązki na okre
ślone miejsca, a do obrazowania zmian 
był tylko rentgen -  opowiada profesor. 
Aparaty rentgenowskie do naświetlań 
wprowadzono dopiero w późnych la
tach 50. Trochę poprawiło to wyniki 
leczenia, ale wciąż nie były one spekta
kularne, np. ziarnica, nowotwór układu 
chłonnego, była nadal niewyleczalna.

Leki dla chorych na raka pojawiły 
się w latach 50. Próbowano nimi leczyć 
najpierw białaczki. -  Do Polski che
mioterapia dotarła z poślizgiem. Nie 
wierzono w nią. Uważano, że tylko ra
dioterapia i chirurgia są przydatne w le
czeniu nowotworów i że chemioterapia 
nigdy nie wejdzie do arsenału leczni
czego. Na Zachodzie chemioterapię 
wprowadzano już do klinik, do leczenia 
chorych, i tworzono katedry, gdzie na
uczano chemioterapii. U nas zaczęto ją 
stosować w latach 60. Najpierw do le
czenia nowotworów układu krwiotwór
czego -  opowiada profesor.

Dziś mamy nowoczesne urządzenia 
i dostęp do nowoczesnych terapii, ale 
wciąż osiągamy gorsze wyniki lecze
nia niż w innych krajach. -  Uważam, że 
winny jest system nauczania onkolo-

I gii. To jakieś przekleństwo. Od czasów
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wojny nie naucza się u  nas porządnie 
onkologii. Nie ma osobnego przedmio
tu. O nowotworach studenci dowiadują 
się przy omawianiu chorób poszczegól
nych narządów, a przecież nowotwo
ry to w Polsce druga choroba, na którą 
umiera już ponad 100 tys. ludzi rocznie. 
Studenci nie wiedzą, jak powstaje rak, 
jak można mu zapobiegać -  uważa pro
fesor. W USA na czołowych uniwersyte
tach zajęcia z onkologii zajmują ponad 
350 godzin. -  Potem jest trudny egza
min państwowy, a nie żadna pogadusz- 
ka -  mówi profesor.

GRZECHY MŁODOŚCI
Ma m ie  o b ie c a ł , że  z o st a n ie  lek a 
rzem , ale niewiele brakowało, by obiet
nicy nie dotrzymał. Tuż przed jednym 
z ostatnich egzaminów dwóch młodych 
mężczyzn zabrało go na przesłuchanie. 
-  Mieli przypięte znaczki klubu sporto
wego Gwardii czy Legii -  od tego cza
su mam awersję do piłki nożnej. Chcieli 
wiedzieć, co robiłem w AK, jakie mam 
kontakty z tamtych czasów. W pewnym 
momencie zapytali o plany na przy
szłość. Odpowiedziałem, że zdam eg
zaminy i będę pracować w Instytucie 
Onkologii w Warszawie. Na to usłyszał: 
„Tu mi kaktus wyrośnie, jak ty  dosta
niesz dyplom. W Warszawie nie ma dla 
ciebie miejsca”. Długo się nie zastana
wiając, wypaliłem: „Na razie to nie UB 
rozdaje dyplomy, tylko Akademia Me
dyczna” -  opowiada profesor.

Dyplom dostał z wyróżnieniem, ale 
w Warszawie, gdzie miał obiecaną pracę 
w Instytucie Onkologii, miejsca już dla 
niego nie było. Ze stolicy został wygnany 
z trzech powodów: w czasie wojny nale
żał do AK i brał udział w powstaniu war
szawskim oraz był synem kułaka -  jego 
ojciec miał na Podlasiu 20-hektarowe 
gospodarstwo i 10 ha lasów. -  A to po 
wojnie był poważny grzech. Miałem też 
bratową, która należała do niewłaściwej 
partii. Była posłem PSL, siedziała rok na 
Rakowieckiej. To wystarczyło, żebym 
dostał wilczy bilet -  wspomina profesor.

Najpien\r dostał nakaz pracy w Szczyt
nie, a potem wysłano go w Bieszczady, 
gdzie miał „obwiązywać palce robotni
kom leśnym, gdy się skaleczą”, jak usły-
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szał od urzędnika UB. Odwoływał się, 
przekonywał, że chce leczyć chorych na 
raka, szukał znajomości. Po dwóch mie
siącach walki dostał przydział do pracy 
w niedawno zorganizowanym Państwo
wym Insty tuc ie  Przeciwrakowym  
w Gliwicach.

RAKOTWÓRCZE BOISKA
Kiedy  zdał na stu d ia  lekarskie , my
ślał O CHOROBACH ZAKAŹNYCH -  mama 
zmarła na tyfus plamisty. Egzamin z gi
nekologii zmienił nieco jego plany. Do
stał wtedy do zbadania kobietę z rakiem 
szyjki macicy trzeciego stopnia. Choro
bę rozpoznał prawidłowo. Egzaminator, 
prof. Adam Czyżewicz ze Szpitala Dzie
ciątka Jezus w Warszawie, był zachwy
cony odpowiedzią i zaczął namawiać 
studenta, aby zainteresował się onko
logią, bo to groźna choroba. -  Już wte
dy na nowotwory chorowało wielu ludzi 
i wszystko wskazywało, że będzie ich 
coraz więcej -  mówi Chorąży.

Profesor był ciekaw, jak powstaje rak, 
co o tym decyduje i co dzieje się z ko
mórkami nowotworowymi. Rozpoczął 
pracę w laboratorium doświadczalnym. 
Był jednym z pierwszych naukowców 
w Polsce, którzy zaczęli badania nad 
wpływem środowiska na rozwój nowo
tworów. -  W ostatnich dziesiątkach lat 
uwaga wszystkich naukowców została 
zwrócona na genetykę i w pewnym cza
sie sądzono, że raki powstają głównie 
wskutek dziedziczenia zmian genetycz
nych. Ale to jest przesada. Genetyka 
ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi 
o tworzenie się nowotworów, ale nowo
tworów o podłożu czysto genetycznym, 
dziedziczonych, jest mniej niż 10 proc. 
Większość powstaje wskutek oddzia
ływania środowiska na organizm czło
wieka, w tym także na układ genetyczny
-  mówi profesor.

Jedną z rakotwórczych i wszech
obecnych substancji okazał się azbest, 
z którym próbowano walczyć już w la
tach 70. i 80. Naukowcy z Łodzi wykry
li ten związek u prządek zatrudnionych 
w zakładach tkanin azbestowych, ale 
informacje na ten tem at rząd utajnił.
-  Wtedy przemysł był pod presją poli
tycznych zarządzeń, a azbest był tani
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i łatwo dostępny. Stosowano go wszę
dzie. Nie tylko do ocieplania budynków. 
Jakiś mądry wymyślił rury azbestowo- 
-cementowe dla wodociągu -  mówi pro
fesor. Na Podhalu jedna gmina chwaliła 
się tym, że odpadów azbestu użyła do 
utwardzania boisk szkolnych i kilku
nastu kilometrów drogi. Przymyka
no oczy, gdy kobiety podkradały azbest 
z budowy i wykorzystywały go do robie
nia swetrów. Włókna azbestu niekiedy 
przypominają wełnę. Awantura zrobi
ła się wtedy, gdy wyszło na jaw, że ja 
kaś firma robi azbestowe filtry do wina, 
a inna azbestowe maski przeciwpyłowe 
dla robotników. -  Byliśmy zaangażowa
ni w walkę z azbestem, ale tylko podpa
daliśmy władzy. Nikt nie chciał słuchać 
naukowców -  wspomina profesor.

POWRACAJĄCA CHMURA
Po d o b n ie  było po wybuchu w elek
trowni jądrowej w Czarnobylu. -  Do 
katastrofy doszło nad ranem w sobo
tę 26 kwietnia 1986 roku. W niedzie
lę pojechałem do Warszawy na pilnie 
zwołane zebranie prezydium PAN. 
Wiadomość o katastrofie była dla mnie 
przerażająca. Skończyłem kurs doty
czący radioaktywności na Wydziale 
Fizyki na UW. Od wielu lat w labora
torium używaliśmy izotopów radioak
tywnych. Zdawałem sobie sprawę, jak 
są groźne -  wspomina profesor. W śro
dę w Gliwicach od rana padał rzadki, 
drobny deszcz. Wszyscy do pracy przy
chodzili z parasolami. Woda ścieka
ła z parasoli po korytarzach, schodach. 
-  Z ciekawości postanowiłem spraw
dzić stopień skażenia. Mieliśmy dosko
nale wyposażoną pracownię izotopową. 
Biorę licznik Geigera, sprawdzam mo
kre plamy na podłodze, parasolki. Zdrę
twiałem. Licznik szaleje. Nawet przy 
najm niejszej czułości brakuje ska
li -  opowiada profesor. Skażone było 
wszystko -  schody, korytarze, chodnik 
i ulica na zewnątrz budynku, trawniki, 
młode liście drzew.

Pył radioaktywny wraz z mżawką opadł 
na ziemię. Była to część chmury izotopo
wej, która z Czarnobyla poszła w stronę 
Suwałk, dotarła przez Szwecję, Norwegię 
Hr, wiolVipi Rrvtanii i Francii. Zawróciła

i wzdłuż Karpat dotarła na Śląsk. -  Wzią
łem samochód i zacząłem jeździć po Gli
wicach. Wszędzie wszystko było skażone, 
ale Pyskowice, które znajdują się kilka
naście kilometrów od Gliwic, były czyste 
-  mówi profesor.

O zagrożeniu radioaktywnym skaże
niem poinformował władze wojewódz
kie. -  Domagałem się zamknięcia szkół, 
wydania zakazu zabaw na świeżym po
wietrzu, a przede wszystkim odwołania 
pochodu pierwszomajowego. W odpo
wiedzi usłyszałem, że to nie moja spra
wa -  wspomina profesor. Jedyne, co 
mógł zrobić, to poprosić dyrektora in-
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stytutu, aby zarządził zmywanie wodą 
wszystkich korytarzy i schodów w bu
dynku. Z zespołem przygotowywał wia
drami płyn Lugola, który dostawali 
mieszkańcy Gliwic i okolic. Jeździł po 
okolicy i sprawdzał, jakie radioaktyw
ne pierwiastki spadły na ziemię. Był to 
głównie jod, ale i stront. -  Na jednym 
osiedlu zobaczyłem, że dzieci bawią 
się w skażonej piaskownicy. Zwróciłem 
uwagę pani, która ich pilnowała. Popa
trzyła na mnie zdziwiona: „Panie, tu nie 
ma żadnej chmury, żadnych skażeń, nic 
nie czuję, nic nie widać”. Takie odpo
wiedzi słyszałem wiele razy -  wspomi
na profesor.

W Polsce, zwłaszcza na północy Lu
belszczyzny i w woj ewództwie białosto
ckim, skażenie utrzymywało się długo, 
ale uczeni nie stwierdzili, aby było ono 
przyczyną nowotworów. -  Do dziś 
zresztą wśród naukowców trwa spór,

jak na organizmy żywe działają niskie 
dawki promieniowania. Jedni uważają, 
że są szkodliwe, a inni zaobserwowali, 
że niekiedy powodują one pobudzenie 
żywotności organizmów i że takie małe 
dawki są pożyteczne. Przecież daw
niej ludzie jeździli do uzdrowisk, by pić 
wody radioaktywne -  mówi profesor.

ŚLĄSKI SMOG
W LATACH 70. ZESPÓŁ, KTÓRYM KIERO
WAŁ prof. Chorąży, prowadził badania 
wśród mieszkańców Śląska pracują
cych w przemyśle, m.in. w hutnictwie, 
oraz zatrudnionych na terenach nie- 
uprzemysłowionych. Chcieli spraw
dzić, czy zanieczyszczone powietrze 
może uszkadzać aparat genetyczny 
i jak to wpływa na powstawanie nowo
tworów. Wykazali, że więcej uszkodzeń 
DNA powstało u osób z terenów uprze
mysłowionych i ludzie ci także częściej 
chorowali na nowotwory. -  Na podsta
wie zdjęć ze sputników i danych z siat
ki stacji pomiarowych robiliśmy mapy 
skażenia powietrza na Śląsku. Już wte
dy sytuacja była dramatyczna -  ocenia 
profesor. Na filtrach umieszczonych 
w stacjach pomiarowych miast ślą
skich osadzał się benzoalfapiren, jedna 
z najbardziej rakotwórczych substan
cji, która pochodzi ze spalania węgla. 
Jego normy były przekroczone nawet 
tysiąc razy.

Z tych badań wynikały tylko kłopoty. 
W kwartalniku „Nauka” chcieli opub
likować podsumowanie swojej pracy, 
ale się nie udało. -  Z władz centralnych 
przyszedł sygnał, aby nie publikować 
naszego artykułu -  mówi profesor. 
Wynikami ich badań interesowali się 
Niemcy, Norwegowie, Szwedzi, którzy 
już wtedy opracowywali mapy skażeń 
powietrza i porównywali z najbardziej 
uprzemysłowionymi rejonami Europy, 
np. z Zagłębiem Ruhry. -  Niemcy ostro 
wzięli się za poprawę jakości powietrza, 
a u nas świadomość dotycząca skażenia 
środowiska była niewielka -  mówi pro
fesor. Musiało minąć prawie pół wieku, 
by o smogu w Polsce zaczęto mówić ot
warcie i podjęto z nim walkę.

dorota.romanowska@newsweek.pl

mailto:dorota.romanowska@newsweek.pl

