Profesor Tadeusz Przystasz  wspomnienie
pomiertne
Professor Tadeusz Przystasz  Memorial
Profesor Tadeusz Przystasz urodzi³ siê
5 kwietnia 1946 roku w Przemyla. Dziadek Tadeusza by³ lenikiem i wraz z rodzin¹ w lutym 1940 roku by³ wywieziony
na Sybir. Rodzice nie zd¹¿yli do organizowanej przez gen. Andersa I Armii Wojska Polskiego w Kazachstanie. Po 3 latach pobytu w kazachskich stepach w
roku 1946 powrócili do Przemyla. Tam
urodzi³ siê Tadeusz, ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i liceum ogólnokszta³c¹ce na
Zasaniu.
W roku 1964 wst¹pi³ do Wojskowej
Akademii Medycznej w £odzi. By³ wzorowym studentem. Po ukoñczeniu WAM
z czo³ow¹ lokat¹ w roku 1972 jako m³odszy asystent odby³ sta¿ a w latach 19721975 by³ asystentem I Kliniki Chirurgicznej WAMu w £odzi.
W roku 1975 przenosi siê wraz ze
swoim profesorem Tadeuszem Or³owskim
do Warszawy do I Kliniki Chirurgicznej.
W klinice pracowa³ do ostatnich dni wnosz¹c swój twórczy wk³ad w rozwój torakochirurgii, któr¹ wyró¿nia³ w swej dzia³alnoci chirurgicznej. W latach 19781979 by³ kierownikiem gabinetu chirurgicznego w Szpitalu Doranych Si³ Zbrojnych ONZ (UNEF) w Ismailii w Egipcie.
W roku 1978 odby³ pó³roczny kurs z chirurgii wojennej w Leningradzie. W klinice uzyska³ I w roku 1974, II w roku 1978
stopieñ specjalizacji z chirurgii.
Stopieñ doktora nauk medycznych
uzyska³ w roku 1976 broni¹c przed Rad¹
Naukow¹ CSK WAM pracê pt.: Analiza
kliniczna chorych z guzami ródpiersia
operowanych w wojskowych zak³adach
leczniczych. W roku 1988 przed t¹ Rad¹
obroni³ pracê habilitacyjn¹ pt. Leczenie chirurgiczne mieszanych obra¿eñ mechaniczno-chemicznych p³uc z udzia³em
wybranych rodków dra¿ni¹cych i parz¹cych  badania dowiadczalne.
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W Klinice przeszed³ wszystkie stopnie
rozwoju zawodowego i naukowego asystenta, starszego asystenta, adiunkta,
docenta i profesora. Odznacza³ siê wyj¹tkow¹ starannoci¹ i dok³adnoci¹ tak
w wykonywaniu codziennych obowi¹zków pracy przy ³ó¿ku chorego, w sali
operacyjnej czy w przygotowaniu prac
naukowych i wyst¹pieñ. By³ wzorem
punktualnoci i dotrzymywania danego
s³owa.
Praca naukowa by³a Jego pasj¹.
Napisa³ oko³o 200 prac zamieszczonych
w czasopismach w kraju i za granic¹, rozdzia³y w monografiach powiêconych
chirurgii klatki piersiowej. Wyg³osi³ 30
prac na zjazdach za granica i ponad 60
na zjazdach krajowych. Szczególny Jego
wk³ad w rozwój chirurgii wojskowej z
podkreleniem chirurgii klatki piersiowej
potwierdzaj¹ jego praca doktorska i habilitacyjna oraz liczne publikacje w Lekarzu Wojskowym. Za osi¹gniêcia naukowe uzyska³ szereg wyró¿nieñ m.in Nagrodê Zarz¹du G³ównego PTL-1985 r. oraz
kilkakrotnie nagrody Rektora WAM i komendantów CSK WAM. Podkrelenia
wymagaj¹ Jego zas³ugi w szkoleniu chirurgów wojskowych i cywilnych o czym
wiadczy promotorstwo 13 prac doktorskich i recenzje 11 prac doktorskich. Jego
doktorantami poza asystentami klinki byli
czêsto lekarze wojskowi i cywilni ze szpitali terenowych. Potrafi³ zachêciæ ich do
pracy naukowej, wymyliæ temat i tak
poprowadziæ doktoranta, ¿e obrony by³y
uczta intelektualna. By³ bardzo aktywny
w licznych Towarzystwach Naukowych.
Od 1976 roku by³ cz³onkiem Towarzystwa
Chirurgów Polskich i wielu sekcji tego
Towarzystwa zasiadaj¹c z wyboru w zarz¹dach tych Sekcji: Chirurgii Wojskowej
- sekretarz, Chirurgii Klatki Piersiowej,
Serca i Naczyñ, Sekcji Chirurgii ¯ywienia. By³ cz³onkiem Klubu Torakochirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa

Kardio-Torakochirurgów - vice przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej. Od roku
1988 by³ cz³onkiem Word Association of
Hepato-Pncreato-Biliary Surgery.
Odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem ONZ w S³u¿bie Pokoju,
odznaczeniami resortowymi oraz odznak¹ pami¹tkow¹ WIM. Mia³ bardzo oryginalne zainteresowania pozazawodowe:
bukinistyka , sztuka Afryki, literatura historyczna i science fiction, turystyka piesza i samochodowa. Zna³ historiê fortów
obronnych Przemyla. By³ smakoszem,
zawsze móg³ poleciæ miejsce w trasie,
gdzie warto siê zatrzymaæ, aby zjeæ oryginalny posi³ek.
Jaki by³ profesor Przystasz z pozoru
trudno dostêpny, a naprawdê ¿yczliwy o
du¿ym poczuciu humoru z dystansem do
w³asnej osoby i otoczenia, towarzyski.
Odznacza³ siê wyj¹tkowym zdyscyplinowaniem, obowi¹zkowoci¹ i lojalnoci¹.
Zawsze dotrzymywa³ danego s³owa.
Odszed³ nagle w pe³ni si³ twórczych,
po wyg³oszeniu wyk³adów na kolejnym
sympozjum naukowym  mylê, ¿e tak
chcia³.
Stracilimy przyjaciela, kolegê, wspania³ego chirurga i nauczyciela. W Klinice w której pracowa³ 39 lat dla wojskowej s³u¿by zdrowia pozostaje strata i luka,
której zape³niæ siê nie da. Tadziu bêdzie
nam Ciê brakowa³o, Twego spokoju, Twojej filozofii, ciep³a i poczucia humoru.
Tadziu pozostaniesz
w naszej pamiêci.
Spoczywaj w spokoju
Prof. Edward Stanowski
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