
Prof. Witold Karczewski kierował 
Zakładem Neurofizjologii 
od początku, nieprzerwanie przez 24 lata.

Oprócz wykształcenia medycznego i gruntownej znajomości 
swojej dyscypliny nauki Profesor Karczewski był erudytą 
i humanistą. Znawcą poezji – czasami w rozmowie przytaczał 
z pamięci fragmenty wierszy Gałczyńskiego bądź Majakowskiego. 

 

Witold Karczewski
1930 - 2008

Miłośnikiem krajobrazu Mazur i zapalonym żeglarzem – przez pewien czas był nawet Komandorem 
Jacht-Klubu Polskiej Akademii Nauk. Kochał bardzo swoją rodzinę, a także psy, z którymi po prostu 
się nie rozstawał – każdy z jego kolejnych pupili regularnie uczęszczał z Profesorem do pracy.
W 1989 r. Profesor Witold Karczewski został członkiem Komitetu ds. Nauki i Techniki, a w roku 
1991 prezesem utworzonego w jego miejsce Komitetu Badań Naukowych i ministrem w rządzie 
Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Funkcję ministra sprawował w czterech kolejnych gabinetach, 
co jest osiągnięciem bez precedensu w polskiej polityce. Pozwoliło mu to doprowadzić do końca 
reformę nauki polskiej, a przede wszystkim ugruntować w nauce polskiej system grantowy, co 
sprawiło mu dużo satysfakcji.



Profesor umiał być bardzo surowym Szefem – ale ta 
surowość była zawsze sprawiedliwa, czyli uzasadniona. 
Jego charakterystycznymi cechami było nadzwyczaj 
rozwinięte poczucie humoru, oraz szczególny charakter 
relacji z najbliższymi współpracownikami. 
Pracownicy Zespołu Neurofizjologii obowiązkowo mówili 
do Niego „Szefie” – co odróżniało Go od wszystkich 
znanych mi polskich profesorów. Nie był człowiekiem 
wysokim, a wszyscy jego asystenci byli 
dryblasami o wzroście ponad 180 cm – co u wielu 
postronnych obserwatorów wzbudzało trudne do 
ukrycia zdumienie. 

Mówił o nas „mój Gang” –
wydaje się, że z pewną dumą. 
Godzinami można by 
opowiadać o Nim anegdoty. 
W gruncie rzeczy był jednak 
dość tolerancyjny i z całą 
pewnością nas trochę lubił. 
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Profesor miał w swoim gabinecie 
tekturowe karteczki, na których były 
wypisane Jego kaligraficznym pismem 
„mądrości i przysłowia ludzi i narodów 
różnych” (niekiedy nieco nieprzyzwoite).

Paweł Grieb


