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„Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!”
Adam Asnyk, Do młodych (fragment)

W 1995 r. świat obchodził 100. rocznicę odkrycia promieni X przez Wilhelma
Konrada Roentgena. Z tej okazji powstały liczne opracowania historyczne podsumowujące wiek stosowania tych promieni. W Polsce takiego zadania podjął się
profesor Stanisław Leszczyński. Dzięki jego determinacji i mrówczej wręcz pracy,
na koniec XX wieku otrzymaliśmy dzieło pod tytułem „Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej”. Profesor Leszczyński zaproponował mi wtedy
opracowanie znacznie skróconej wersji. W ten sposób Polskie Towarzystwo Radiologii mogło wydać, w 2006 r., broszurę pod tytułem „Historia Radiologii Polskiej”. Minęły kolejne lata, w czasie których udało się dotrzeć do nowych źródeł
i faktów. W ten sposób, przy akceptacji Profesora (od 2016 r.) przygotowałem
„Historię Radiologii Polskiej w XIX i XX wieku”. Opracowanie to niech będzie
formą wdzięczności dla śp. profesora Leszczyńskiego za uratowanie pamięci
o wszystkich tych, którzy tworzyli polską radiologię.
Andrzej Urbanik

W dniu 5 stycznia 1896 r. świat dowiedział się o niezwykłym odkryciu, które
w znaczący sposób zmieniło medycynę. W wiedeńskim dzienniku „Die Presse”1
poinformowano, że profesor fizyki Uniwersytetu w Würzburgu (Niemcy), Wilhelm Roentgen2, odkrył nowy rodzaj promieniowania, dzięki któremu stało się
możliwe bezinwazyjne obrazowanie ciała ludzkiego.
To, co doprowadziło do przełomowego odkrycia, zaczęło się znacznie wcześniej od szklanej rurki. W połowie lat pięćdziesiątych XIX w. Heinrich Geissler3
opracował sposób wtapiania elektrod metalowych w szkło oraz wynalazł nowy
rodzaj pompy próżniowej, w której tłokiem był słup rtęci. Pompa, udoskonalona
przez Augusta Toeplera4 w 1865 r., pozwalała uzyskiwać znacząco niskie ciśnienia. Rurki Geisslera z zatopionymi wewnątrz elektrodami z platyny wypełnione

Artykuł o odkryciu K.W. Roentgena (Die Presse, 5.01.1896, Wiedeń)
Eine sensationelle Entdeckung, „Die Presse” 1896, 5, 1-2.
Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) – niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1901), przyznanej „w uznaniu zasług, które oddał przez odkrycie
promieni nazwanych jego nazwiskiem”.
3
Johann Heinrich Wilhelm Geissler (1814-1879) – niemiecki fizyk i szklarz. Pracował
w wielu uniwersytetach niemieckich.
4
August Toepler (1836-1912) – niemiecki fizyk, znany z eksperymentów z dziedziny elektrostatyki; skonstruował pompę próżniową nazwaną od jego nazwiska.
1
2
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były gazem, który pod wpływem wysokiego
napięcia, przyłożonego do elektrod, emitował barwne promieniowanie. Wielki rozgłos
w tamtym czasie zdobyły badania przeprowadzone przez Williama Crookesa5. Używał
on zmodyfikowanej rurki Geisslera, którą nazwano później, od jego nazwiska, rurką Crookesa. Urządzenie to służyło do doświadczeń
prowadzonych przez wielu fizyków, takich
jak: Johann Hittorf6, Heinrich Hertz7, James
Maxwell8 i Philipp Lenard9. Stwierdzono, że
gdy ciśnienie gazu w szklanej rurze zmniejszało się, świecenie przy katodzie wydłużało się i wtedy w okolicy katody na szklanej
bańce rurki pojawiało się dodatkowe światło.
W 1876 r. Eugen Goldstein10 przekonany, że
katoda jest źródłem tego promieniowania,
Konrad Wilhelm Roentgen
nadał mu nazwę Kathodenstrahlen, czyli promienie katodowe. W drugiej połowie XIX w.
powstały dwa modele opisujące promienie katodowe, a naukowcy podzielili się na
dwa przeciwne obozy – zwolenników korpuskularnego i falowego modelu. Aby
zdobyć dowody przemawiające za jednym bądź drugim poglądem, badacze przeprowadzili wiele interesujących eksperymentów, dzięki którym poznano nowe
właściwości badanych promieni. Ostatecznie charakter korpuskularny promieni

William Crookes (1832-1919) – angielski fizyk i chemik. Pod koniec XIX w. skonstruował
urządzenie nazwane później „rurą Crookesa”, stosowaną do obserwacji promieniowania
katodowego, poprzedniczkę lampy rentgenowskiej. Interesował się spirytyzmem.
6
Johann Wilhelm Hittorf (1824-1914) – niemiecki fizyk i chemik. Badał wyładowania elektryczne w gazach rozrzedzonych i jako jeden z pierwszych podał właściwości promieni
katodowych.
7
Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) – niemiecki fizyk, który pierwszy potwierdził istnienie fal elektromagnetycznych nazwanych później jego nazwiskiem. Prowadził także eksperymenty z promieniami katodowymi.
8
James Clerk Maxwell (1831-1879) – szkocki fizyk i matematyk. Zajmował się elektrodynamiką, kinetyczną teorią gazów, optyką oraz teorią barw. Udowodnił, że elektryczność
i magnetyzm są dwoma rodzajami tego samego zjawiska. Równania Maxwella są uważane
za jedno z przełomowych w historii fizyki.
9
Philipp Lenard (1862-1947) – niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
(1905) za badania nad promieniowaniem katodowym.
10
Eugen Goldstein (1850-1930) – niemiecki fizyk, odkrywca promieniowania anodowego
(tzw. promieniowania kanałowego). Prowadził eksperymenty dotyczące wyładowań w gazach.
5
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katodowych określił w 1897 r. Joseph John Thomson11. Stwierdził on, że promienie te są strumieniem cząstek o ładunku ujemnym powstających w czasie wyładowań elektrycznych w rozrzedzonych gazach i są emitowane przez katodę. Cząstki
te nazwano później elektronami, którą to nazwę wprowadził George Johnstone
Stoney12 w 1891 r. Odkrycie Thompsona spowodowało porzucenie koncepcji
o niepodzielności atomu.
Wielkie zasługi w badaniu promieni katodowych położył niemiecki fizyk
Philip Lenard i to właśnie on zainteresował nimi Wilhelma Konrada Roentgena.
Badając właściwości promieni katodowych, Roentgen postanowił sprawdzić, czy
przechodzą one również przez zwykłą szklaną ściankę. W tym celu rozpoczął doświadczenia z rurką Crookesa13. Owinął ją czarnym papierem, a w celu wyeliminowania innego źródła światła, pozasłaniał wszystkie okna w laboratorium, chcąc
przeprowadzić doświadczenie w zupełnej ciemności. Następnie włączył induktor
o napięciu 40 do 60 tysięcy V. W tym momencie rozjaśnił się samoistnie zielonkawym blaskiem, ustawiony przez przypadek w pobliżu, kartonowy ekran fluorescencyjny (powleczony platynocyjankiem baru). Roentgen wiedział, że świecenia
ekranu nie mogły spowodować promienie katodowe, ponieważ już wtedy ustalono, że zatrzymuje je warstwa powietrza grubości zaledwie kilkunastu centymetrów. W tym przypadku fluoryzujący ekran znajdował się co najmniej w odległości metra od rurki Crookesa. Nie było to też światło widzialne, bo papierowa
osłona zatrzymałaby je. Aby ustalić źródło świecenia, Roentgen wziął wspomniany ekran do ręki i przybliżył go do rurki. Świecenie się nasiliło i nagle zobaczył
na tle ekranu kości ręki, w której go trzymał. Roentgen uznał, że zaobserwowane
zjawisko jest wynikiem działania nieznanego rodzaju promieniowania, a nie promieni katodowych. W ten sposób, 8 listopada 1895 r., nastąpiło odkrycie promieni przenikających ludzkie ciało. Nowy rodzaj niewidzialnych promieni odkrywca
nazwał promieniami X14.
Odkrycie, jakiego dokonał Roentgen, było dla niego tak niezwykłe, że całkowicie pochłonęły go eksperymenty, w których chciał uzyskać pewność istnienia
nowego promieniowania, a także stwierdzić jego właściwości. Będąc uznanym
naukowcem, nie chciał narazić się na śmieszność, gdyby to, co zaobserwował,
okazało się – jak powiedział sam odkrywca – „złudzeniem”15. Dlatego też dopiero
22 grudnia 1895 r. zdecydował się na udokumentowanie swojego odkrycia przez
Joseph John Thomson (1856-1940) – angielski fizyk. W 1906 r. otrzymał Nagrodę Nobla
w dziedzinie fizyki „w uznaniu zasług za teoretyczne i eksperymentalne badania nad przewodnictwem elektrycznym gazów”, które doprowadziły do odkrycia elektronu.
12
George Johnstone Stoney (1826-1911) – irlandzki fizyk i astronom. W 1891 r. wprowadził
nazwę elektron dla elementarnej, ujemnej jednostki elektryczności.
13
Roentgen używał do eksperymentów także rury Hittorfa.
14
O. Glasser, Wilhelm Conrad Roentgen und die Geschichte der Roentgenstrahlen, Springer
Verlag, Berlin-Gottingen-Heidelberg 1959.
15
Ibidem.
11

11

wykonanie zdjęcia na materiale światłoczułym. Zdjęcie to wykonał osobiście.
Przedstawiało ono lewą rękę jego żony, Berthy Roentgen, z pierścieniem na palcu.
Zdjęcie, nazwane przez Roentgena skiagramem (od greckiego słowa oznaczającego cień), uzyskał przez kilkunastominutowe naświetlanie płyty fotograficznej
promieniami emitowanymi z lampy Crookesa. Podobno Bertha Roentgen, gdy
obejrzała swoją rękę w promieniach X, stwierdziła: „zobaczyłam własną śmierć”16
i nigdy już więcej nie weszła do laboratorium męża.
Na podstawie ponad miesięcznych doświadczeń Roentgen przygotował artykuł pt. Ueber eine neue Art. von Strahlen (Vorlaufige Mitteilung) – (O nowym
rodzaju promieniowania. Tymczasowy komunikat). Złożył go 28 grudnia 1895 r.
sekretarzowi Towarzystwa Fizyczno-Medycznego w Würzburgu. Ten, rozumiejąc
wagę odkrycia, przekazał natychmiast tekst do druku w lokalnym czasopiśmie
naukowym „Sitzungs-Berichte der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu
Würzburg”. Bardzo szybko, bo już 1 stycznia 1896 r., Roentgen otrzymał odbitki swojego artykułu. Posłał je razem z życzeniami noworocznymi do zaprzyjaźnionych fizyków w Europie i Ameryce17. Jedna z odbitek trafiła do Wiednia, do
rąk Franza Exnera18, który przedstawił go grupie tamtejszych naukowców. Wśród
nich był Ernst Lecher19. Na podstawie komunikatu Roentgena Uber eine neue Art
von Strahlen (Vorlaufige Mitteilung) przygotował on krótki artykuł dla wiedeńskiego dziennika „Die Presse” (ojciec Lechera był wydawcą tego pisma). Artykuł
ukazał się 5 stycznia 1896 r., obwieszczając światu wielkie odkrycie20. Nieco wcześniej, bo 4 stycznia, odbitka przesłana do Berlina była dyskutowana na zebraniu
Towarzystwa Fizyków Berlińskich – była to pierwsza publiczna prezentacja odkrycia21. Z kolei 6 stycznia na zebraniu Berlińskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej, na podstawie komunikatu Roentgena, nowe odkrycie zaprezentował
Moritz Jastrovitz22.
Warto zwrócić uwagę, że komunikat Roentgena przedstawiał odkrycie w bardzo prosty i poglądowy sposób, nie wnikając szczegółowo w analizę fizyczną
zjawiska. Pozwoliło to osobom nieznającym tajników fizyki pisać o nowych promieniach zrozumiałym i prostym językiem. Dzięki licznym publikacjom w coR. Gundermann, X-ray vision the evolution of medical imaging and its human significance,
„Oxford University Press”, New York 2013.
17
O. Glasser, M. Boveri, Wilhelm Conrad Roentgen und Die Geschichte der Roentgenstrahlen,
Springer-Verleg 2013, 13.
18
Franz Exner (1849-1926) – austriacki fizyk, współpracował z W. Roentgenem.
19
Ernst Lecher (1856-1926) – austriacki fizyk, od 1909 r. był kierownikiem Pierwszego Instytutu Fizyki w Wiedniu.
20
Eine sensationlle Entdeckung, „Die Presse” 1896, 5, 1-2.
21
W. Schuttmann, The response to Wilhelm Conrad Röntgen’s discovery in Berlin, „Sudhoffs
Arch.” 1995, 79, 1-21.
22
R. Gargliardi, B. McClennan, A history of the radiological Sciences (diagnosis), Reston 1996;
A. Thomas, A. Banerjee, The history of radiology, Oxford 2013.
16
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dziennej prasie i w fachowych pismach medycznych, wieść o odkryciu trafiła do
środowiska medycznego i od razu znalazła zastosowanie w medycynie.
W dniu 13 stycznia 1896 r. Wilhelm Roentgen zaprezentował swoje odkrycie
przed cesarzem Prus Wilhelmem II. Został za to odznaczony orderem królewskim korony II klasy. Kilka dni później, 15 stycznia, na posiedzeniu Berlińskiego
Towarzystwa Lekarskiego Richard Neuhauss przedstawił zdjęcia RTG wykonane w Poznaniu23. Zaraz potem, 23 stycznia 1896 r., odbył się słynny wykład na
Uniwersytecie w Würzburgu, który zgromadził wybitnych naukowców. Właśnie
wtedy Roentgen opowiedział o swoim odkryciu. Wyjaśnił, dlaczego nie od razu
ujawnił przed światem to, co odkrył: „Wielokrotnie go [eksperyment – przyp. autora] powtarzałem, aby przekonać się, że to nie jest złudzenie. Żyłem w tym czasie jak w szoku, powtarzając wielokrotnie swoje obserwacje”24. Na zakończenie
wykładu Roentgen zaproponował wykonanie zdjęcia ręki słynnemu anatomowi
Rudolfowi Albertowi von Köllikerowi. Zdjęcie wypadło znakomicie, więc ten na
fali powszechnego aplauzu zaproponował, aby nowe promienie nazwać promieniami Roentgena25.
Odkrycie promieni X przez Wilhelma Konrada Roentgena 8 listopada 1895 r.
było jednym z najważniejszych kamieni milowych w rozwoju medycyny, a wielu
fachowców uważa, że także w rozwoju światowej nauki. To drugie twierdzenie zostało poparte przez uczestników ankiety, jaką w 2010 r. zorganizowało londyńskie
Museum of Science. Wśród pięćdziesięciu tysięcy respondentów wybierających
najważniejszy wynalazek w nowożytnych dziejach ludzkości najwięcej osób wskazało właśnie na aparat rentgenowski26.
Po upublicznieniu wiadomości o odkryciu Roentgena, w światowych mediach
zawrzało – wszyscy pisali o sensacji, jaka się wydarzyła. Otto Glasser w książce
Wilhelm Conrad Roentgen und die Geschichte der Roentgenslrastrahlen wykazał,
że w 1896 r. na świecie ukazało się ponad 1000 artykułów naukowych i 49 książek
tematycznie związanych z odkryciem promieni X27.
W czasie, kiedy Roentgen dokonał swojego epokowego odkrycia, Polska – podzielona pomiędzy sąsiednie kraje: Austrię, Prusy i Rosję – nie istniała jako samodzielny organizm państwowy. Polacy, jakkolwiek pozbawieni własnych instytucji
państwowych, zachowali swój język, wiarę i narodową tradycję. Mimo zaborów
rozwijała się polska sztuka, literatura, muzyka, a także nauka i życie gospodarcze.
H. Goerke, Funfundsiebzig Jahre Deutsche Roentgengesellschaft, Stuttgart-New York 1980,
4; O. Glasser, Wilhelm Conrad Roentgen und die Geschichte der Roentgenstrahlen, Zweite
Auflage 1953, 208.
24
O. Glasser, Wilhelm Conrad Roentgen und die Geschichte der Roentgenstrahlen.
25
R. Gargliardi, B. McClennan, A history of the radiological Sciences (diagnosis).
26
T. Kermeliotis, X-ray voted top modern discovery, http://edition.cnn.com/2009/WORLD/
europe/11/04/xray.machine.science.museum/index.html?iref=24hours.
27
O. Glaser, Wilhelm Conrad Roentgen und die Geschichte der Roentgenslrastrahlen, Zweite
Auflage 1953.
23
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Wycinki gazet światowych z wiadomością o odkryciu Roentgena

Głównymi ośrodkami polskości były Warszawa i Wilno w zaborze rosyjskim, Poznań w zaborze pruskim oraz Kraków i Lwów w zaborze austriackim.
Na ziemiach polskich już 8 stycznia 1896 r., trzy dni po artykule w wiedeńskim „Die Presse”, informacje o odkryciu nowego rodzaju promieniowania zamieściły pisma codzienne – „Czas”28 w Krakowie, „Gazeta Lwowska”29 we Lwowie
oraz „Słowo”30 w Warszawie.
Powołując się na wiedeński „Die Presse”, w gazetach tych napisano, że Roentgen
przekonał się, iż „rurka szklana, w której znajduje się próżnia, wysyła pod wpływem
wyładowań elektrycznych oprócz światła, jeszcze promienie dla oka niewidzialne,
dotąd nie odkryte i wskutek tego nie badane”31. Podano także, że „promienie te mają
własność, że przechodzą przez ciała nieprzeźroczyste”32, a w ten sposób „można
jakiś przedmiot umieszczony za ścianą drewnianą, a oświetlony taką rurką, obfotografować tak, jak gdyby żadnej przeszkody nie było”33. Spekulowano przy tym, że
„Domy drewniane nie mogłyby mieć żadnych tajemnic, gdyż ściany ich nie oparSensacyjne odkrycie, „Czas” 1896, 5, 3 (8 stycznia).
Sensacyjne odkrycie, „Gazeta Lwowska” 1896, 4, 4 (8 stycznia).
30
Sensacyjne odkrycie, „Słowo” 1896, 5, 5 (8 stycznia).
31
Sensacyjne odkrycie, „Czas” 1896, 5, 3 (8 stycznia); Sensacyjne odkrycie, „Gazeta Lwowska”
1896, 4, 4 (8 stycznia); Sensacyjne odkrycie, „Słowo” 1896, 5, 5 (8 stycznia).
32
Ibidem.
33
Ibidem.
28
29
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Pierwsze polskie informacje prasowe o odkryciu Roentgena

łyby się potędze ciekawskiego czy zainteresowanego fotografa; zatem idzie niechęć
do takich mieszkań, a następnie deprecjacja. Bo któżby chciał mieszkać w przeźroczystym domu”34. Autorzy notatek wskazali również na inne zastosowania nowo
odkrytych promieni: „Gdyby to było prawdą, znalazłoby to niezmiernie obszerne
zastosowanie. Tak na przykład: w razie jakiegoś skomplikowanego złamania kości
potrzebowałby chirurg tylko obfotografować uszkodzone miejsce, aby najdokładniej się poinformować o położeniu odłamków kości. Podobnie, gdyby jakieś obce
ciało, kula odłamek granatu itd. było w ranie”35. Ponieważ wiadomość była rzeczywiście sensacyjna, na koniec podano: „Takie wiadomości mające krążyć w uczonych
kołach fachowych wiedeńskich podaje Presse zastrzegając się, że rzecz choć wygląda
na prima aprilis, lecz jest w kołach poważnych poważnie traktowana (…) Ze względu, że rzecz, gdyby się sprawdziła, byłaby odkryciem niezmiernej wagi, podajemy tę
fantastycznie wyglądającą wiadomość zupełnie przedmiotowo, wstrzymując się od
komentarzy, które z kół fachowych zapewne wyjdą”36.
Ibidem.
Ibidem.
36
Ibidem.
34
35
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Zaraz po pierwszych polskich notatkach, w kolejnych dniach, w polskojęzycznej prasie pojawiło się wiele publikacji na temat nowego odkrycia. Pisano o nim
w Krakowie37, we Lwowie38, Poznaniu39, Warszawie40, w Wilnie. Należy przy tym
zwrócić uwagę, że wiadomość o odkryciu Roentgena, wraz z egzemplarzami „Die
Presse”, dotarła do Krakowa i Lwowa prawdopodobnie już 5 lub 6 stycznia, bowiem do tych miast regularnie dostarczana była prasa z Wiednia. Tak więc krakowski i lwowski świat naukowy mógł zapoznać się z nowym odkryciem bardzo
szybko, jeszcze przed publikacjami, jakie w prasie lokalnej pojawiły się 8 stycznia.
Trzeba zdać sobie sprawę, że wyżej wymienione, polskie publikacje o odkryciu nowych promieni były jednymi z pierwszych na świecie. Dla porównania,
analogiczne doniesienia pojawiły się w: „Daily Chronicle” 6 stycznia, „The New
York Sun” 6 stycznia, „The London Evening Standard” 7 stycznia, „Pester Lloyd”
7 stycznia, „The Manchestr Guardian” 7 stycznia, „Berliner Tageblatt” 8 stycznia,
„Electrician” 10 stycznia, „La Meuse” 11 stycznia, „The New York Times” 12 stycznia, „Le Matin” 13 stycznia, „The Nature” 16 stycznia. Nieznacznie później informacje o nowych promieniach opublikowano w czasopismach technicznych
i medycznych („New York Electrical Engineer” 8 stycznia, „The Lancet”, „Medical
Times”, „Hospitall Gazette”, „New York Medical Record” 11 stycznia41).
31 stycznia 1896 r. nakładem księgarni Paprockiego (Warszawa) został wydany Komunikat Roentgena przetłumaczony na język polski przez Stanisława
Srebrnego42. Dla porównania, tłumaczenie artykułu w renomowanym „Nature”
ukazało się 23 stycznia43.
Po pierwszych publikacjach i analizie zjawiska zdano sobie sprawę z faktu,
że w różnego rodzaju „rurkach”, oprócz promieniowania katodowego, było także
wytwarzane promieniowanie X. Działo się tak przez wiele lat przed odkryciem
Roentgena. Co więcej, przynajmniej kilku badaczy było bardzo blisko odkrycia
nowych promieni.
22 lutego 1890 r. Arthur Goodspeed44 demonstrował działanie lampy Crooksa
fotografowi Williamowi Janingsowi. Ten ostatni przypadkowo położył na płycie
fotograficznej dwie monety. Po wywołaniu płyty stwierdzono obecność dwóch
Odkrycie Roentgena, „Czas” 1896, 16, 2 (12 stycznia); „Nowa Reforma” 1896, 7, 3 (10 stycznia).
38
Niezwykłe odkrycie naukowe, „Kurier Lwowski” 1896, 9, 4 (9 stycznia); Odkrycie Roentgena, „Gazeta Narodowa” 1896, 11 (11 stycznia).
39
„Goniec Wielkopolski” 1896 (12 stycznia).
40
Nowe promienie, „Wiek” 1896, 7, 3 (9 stycznia); Ciekawe odkrycie, „Gazeta Polska” 1896, 9,
3 (9 stycznia).
41
S. Baker (ed.), Health Information Management: what strategies?, Dordrecht 1997.
42
W.K. Roentgen, O nowym rodzaju promieniowania, tłum. S. Srebrny, Warszawa 1896.
43
„Nature”, 23 stycznia 1896, tłumaczenie dokonane przez prof. Arthura Schustera z Manchesteru.
44
Arthur Willis Goodspeed (1860-1943) – amerykański fizyk, profesor University of Pennsylvania.
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okrągłych cieni. Goodspeed nie pomyślał jednak, że były one spowodowane
działaniem nieznanego promieniowania. Po odkryciu Roentgena odnalazł
to zdjęcie, które wcześniej odrzucił
jako artefakt45.
Szanse na odkrycie miał także William Crookes. W czasie swoich eksperymentów kładł czasami drewniane
kasety z nienaświetlonymi kliszami
fotograficznymi na stole, na którym
znajdowała się jego „rurka”. Kiedyś
użył ich do innych eksperymentów
i po wywołaniu zauważył na nich
dziwne cienie. Nigdy nie przyszło mu
do głowy, że klisze, chronione przed
widzialnym światłem w drewnianym
pojemniku, mogły zostać prześwietlone niewidzialnymi promieniami,
zdolnymi przeniknąć przez drewniaPolskie tłumaczenie komunikatu
ną osłonę. Wysłał nawet do wytwórcy
Roentgena
pismo z zażaleniem, że ten dostarczył
46
mu uszkodzone klisze .
Badania nad promieniami katodowymi prowadził także Ukrainiec Ivan
Puluj47. W wyniku eksperymentów z tym, co sam nazwał zimnym światłem, opracował „lampę Puluja”, będącą później przez jakiś czas w masowej produkcji. Po
odkryciu Roentgena lampę tę używano do wytwarzania promieni X. 6 lutego 1896
r. na posiedzeniu Wydziału Nauk Przyrodniczych Wiedeńskiej Akademii Nauk
Puluj zaprezentował wykonane przez siebie zdjęcia rentgenowskie48.
Roentgen w swoim komunikacie wymienił nazwiska kilku uczonych, którzy
odegrali ważną rolę w badaniu promieniowania katodowego. Byli to: Crookes,
Hertz, Hittorf, Ruhmkorff i Lenard. Szczególnie wyróżnił Philippa Lenarda, któR. Gargliardi, B. McClennan, A history of the radiological sciences (diagnosis).
P.E. Peters, W.C. Roentgen, An European Scientist, European Congress of Radiology, Vienna 1995.
47
Iwan Pawłowycz Puluj (1845-1918) – ukraiński fizyk, badacz promieni katodowych. Wykładał w Akademii Marynarki Wojennej w Fiume (1874-1876) na Uniwersytecie Wiedeńskim (1874-1884) oraz w Niemieckim Instytucie Politechnicznym w Pradze (1884-1916);
od 1902 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego, a w latach 1899-1900 rektora
tej ostatniej uczelni.
48
O.M. Stadnik, O.B. Tril, Oncology and radiology in Lviv: from the first steps to establishing,
„Ukrainian Journal of Radiology” 2015, 23, 7.
45
46
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ry za badanie promieni katodowych otrzymał Nagrodę Nobla w 1905 r. Był on
bardzo bliski odkrycia promieni X w czasie eksperymentów przeprowadzanych
w 1888 i 1893 r.49
Na podstawie publikacji o odkryciu Roentgena na całym świecie zaczęto powtarzać jego eksperyment. Było to o tyle łatwe, że elementy, z których składała się
aparatura do generowania obrazów rentgenowskich, czyli rurka Crookesa, induktor Ruhmkorffa, pompa próżniowa i bateria, były ogólnie dostępne nawet w gimnazjalnych laboratoriach. Prawdopodobnie, jako pierwszy, eksperyment Roentgena powtórzył Alan Cambell Swington50, wykonując 7 stycznia 1896 r. zdjęcie
rentgenowskie własnej ręki51.
Wśród światowych pionierów znaleźli się także Polacy. W Krakowie Karol Olszewski52 wykonał pierwsze polskie zdjęcie rentgenowskie bezpośrednio po ogłoszeniu sensacyjnych wiadomości o odkryciu. Zachowała się fotografia jaszczurki
z brązu, na której odwrocie znajduje się komentarz: „Pierwsza fotografia rentgenowska, robiona w Polsce w ogóle, a w szczególności w Krakowie, przez prof.
Olszewskiego w r. 1895/6 [autor miał na myśli rok akademicki – przyp. autora].
Był to przycisk brązowy w kształcie jaszczurki fotografowanej na wskroś deski
drewnianej, przy użyciu zwykłej rurki Pluckerowskiej, silnie ewakuowanej”53.
Po udanych eksperymentach z różnymi przedmiotami prof. Olszewski wykonał zdjęcie rentgenowskie ręki swojego asystenta, Tadeusza Estreichera54, z pierścionkami na palcach. W odręcznym opisie, sporządzonym na odwrocie tej fotografii, znajduje się szkic rurki, za pomocą której uzyskano promienie X oraz
tekst napisany przez Estreichera: „Jedna z pierwszych w Krakowie prób fotografii
rentgenowskich. Ręka Tadeusza Estreichera, z pierścionkami prof. Olszewskiego. Zdjęcie dokonane w początku 1896; ekspozycja trwała około pięciu kwadransów, za pomocą zwykłej rurki o katodzie płaskiej; rurka była połączona na stałe
z pompką rtęciową Geisslerowską nader starego i niedołężnego systemu, gdyż
w innych warunkach nie było trwałe. Rurka była b. prymitywna, roboty mechaLenard, który wniósł największy wkład w badaniu promieni katodowych, uważał się za
„matkę promieni X”, a Roentgena za „położną, która odebrała poród”. Do Nagrody Nobla
nominowani byli obaj naukowcy i taka też była rekomendacja Komitetu Noblowskiego.
Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała się jednak przyznać Nagrodę Nobla za odkrycie
promieni X jedynie Roentgenowi. Lenard otrzymał Nagrodę Nobla w 1905 r. za badania
nad promieniami katodowymi. Za: P.E. Peters, W.C. Roentgen, An European Scientist.
50
Alan Archibald Campbell-Swinton (1863-1930) – szkocki inżynier. Stworzył teoretyczne
podstawy niezbędne do powstania telewizji (1908).
51
R. Gargliardi, B. McClennan, A history of the radiological sciences (diagnosis).
52
Karol Olszewski (1846-1915) – fizyk i chemik, profesor UJ. Wraz z prof. Zygmuntem Wróblewskim dokonał pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu. Uznawany był za jeden
z największych na świecie autorytetów w dziedzinie skraplania gazów; nominowany do
Nagrody Nobla.
53
Fotografia znajduje się w zbiorach Muzeum UJ.
54
Tadeusz Estreicher (1871-1952) – chemik, profesor UJ i Uniwersytetu we Fryburgu.
49
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Karol Olszewski

Pierwsze polskie zdjęcie rent
genowskie (przycisk z brązu
w kształcie jaszczurki)

nika uniwersyteckiego, Grodziskiego”55. Zachował się także komentarz Edwarda
Drozdowskiego56 do tego badania: „To zdjęcie Roentgena zrobił Olszewski bezpośrednio po odkryciu promieni, a parę dni po ogłoszeniu tego faktu przez pisma
codzienne. Sporządził mianowicie rurkę Roentgena oczywiście bardzo prymitywną i zasilając ją prądem elektr. z induktora niedużego, jaki był pod ręką, eksperymentował kilka godzin. Podczas tego pompowało się powietrze poprawiając ssącą
się próżnię pompą Toeplera”57.
Pionierskie doświadczenia radiologiczne Olszewskiego (w dniach pomiędzy
8 a 20 stycznia) zostały opisane w dzienniku „Czas” z 21 stycznia 1896 r. W notatce można przeczytać, że „Doświadczenia Roentgena nad fotografowaniem metali
na wskroś ciał nieprzeźroczystych jak na przykład drzewo, powtarzane były i na
naszym Uniwersytecie, w Zakładzie Chemicznym przez prof. Olszewskiego. (...)
Płytka fotograficzna, znajdująca się w zamkniętej kasetce, na której spoczywało
jeszcze masywne drewniane pudełko z ciężarkami mosiężnymi i platynowymi, zoFotografia znajduje się w zbiorach Muzeum UJ. Znajduje się tam także zrekonstruowany
aparat rentgenowski Karola Olszewskiego.
56
Edward Drozdowski (1884-1954) – asystent prof. Karola Olszewskiego, później profesor
chemii; był kierownikiem Katedry Chemii Nieorganicznej AGH w Krakowie.
57
Notatka sporządzona została przez Edwarda Drozdowskiego 18 października 1951 r. Ze
zbiorów Muzeum UJ.
55
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stała wsunięta, a cały ten pakunek został
wystawiony na działanie promieni powyżej opisanego aparatu; po długiej (blisko
dwugodzinnej) expozycyi wywołał prof.
Olszewski na kliszy obraz, który choć słaby, rzeczywiście wystąpił. Znacznie lepiej
wypadła fotografia przycisku brązowego,
w kształcie jaszczurki… obraz wypadł zupełnie dobrze, tak, że widać każdy palec
u nogi, rozczłonkowanie ogona itd.”58.
W ten sposób Karol Olszewski wpisał
się na listę światowych pionierów radiologii. Wszystko wskazuje na to, że był pierwszym Polakiem, który wykonał udane
radiogramy (zachowały się do dnia dzisiejszego w Muzeum UJ), czym otworzył historię polskiej radiologii. Zarówno pierwsze zdjęcie rentgenowskie, jak i pierwsze
kliniczne badania rentgenowskie zostały
wykonane w Zakładzie Chemicznym UJ,
Zdjęcie rentgenowskie ręki
którego był dyrektorem. Zakład mieścił się
Tadeusza Estreichera
wówczas w budynku obecnego Collegium
Wróblewskiego UJ przy ulicy, która dziś
nosi nazwisko Olszewskiego. 1 czerwca 2016 r., by uczcić to ważne dla krakowskiej
i polskiej medycyny wydarzenie, w jego 120. rocznicę, na fasadzie budynku odsłonięto pamiątkową tablicę59.
Silnym ośrodkiem naukowym w owym czasie był Lwów60. Tamtejsi fizycy
prowadzili intensywne eksperymenty z rurkami Crookesa. Czesław Badaszewski61 już 4 marca 1882 r. w czasie zebrania Towarzystwa Lekarskiego Galicyjskiego
przedstawił wyniki swoich doświadczeń62. Z kolei Franciszek Dobrzyński63 na posiedzeniu naukowym 9 lipca 1890 r. we Lwowie stwierdził, że „fale elektromagneOdkrycie Roentgena, „Czas”, 1896, 16, 2.
Autorem projektu tablicy jest profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Jerzy Nowakowski (1947-), a pomysłodawcą całego przedsięwzięcia Andrzej Urbanik.
60
Składam podziękowania Pani dr Oksanie Mykoliv za przesłanie materiałów dotyczących
historii radiologii we Lwowie.
61
Czesław Badaszewski – polski fizyk, pracował we Lwowie.
62
C. Badaszewski, Wiliam Crookes, wynalazca radiometru, czyli młynka który w rozrzedzonych gazach wiruje pod wpływem promieni światła i ciepła, „Przegląd Lekarski” 1882,
28, 385-386. Sprawozdanie z posiedzenia Towarzystwa Lekarskiego Galicyjskiego z dnia
4 marca 1882 r.
63
Franciszek Dobrzyński – profesor fizyki na Politechnice Lwowskiej.
58
59
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tyczne, otrzymywane według metod Hertza, przenikają przez drzewo, jakkolwiek
ono jest izolatorem elektrycznym”64. Dalej twierdził, że „fale te działają na czułą
płytę fotograficzną tak, jak zwykłe światło; ekspozycja jednak trwała 3 godziny”65.
Referat na ten temat wygłosił również na posiedzeniu Akademii Umiejętności
w Wiedniu66, a wyniki opublikował w języku angielskim67. Nie stwierdził on jednak, że chodzi tutaj o rodzaj promieniowania elektromagnetycznego w zakresie
długości fali odpowiadającej promieniom X.
Po ogłoszeniu odkrycia Roentgena Ignacy Zakrzewski68 28 stycznia 1896 r. we
Lwowskim Towarzystwie Lekarskim wygłosił wykład, na którym zaprezentował
własne zdjęcia rentgenowskie busoli69.
W tym samym roku we Lwowie została wydana pierwsza polska monografia
na temat promieni X70 pt. Ciemne promienie światła a w szczególności Roentgenowskie w teoryi i praktyce, której autorem był Zygmunt Korosteński71.
W Warszawie 18 lutego 1896 r. na zebraniu Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego Wiktor Biernacki72 wygłosił wykład na temat promieni X, na którym
przedstawił „kilkanaście zrobionych przez siebie fotogramów, rzucając je na ekran
za pomocą scyoptikonu”73. Zdjęcia rentgenowskie wykonał 25 stycznia 1896 r.74 Na
podstawie własnych doświadczeń Biernacki zaproponował użycie przesłon w aparacie rentgenowskim75. W publikacji zamieszczonej w „Gazecie Lekarskiej” opisał
wyposażenie pracowni do wykonywania badań rentgenowskich i co więcej – oszaW.U., Nowe odkrycie, „Tygodnik Ilustrowany” 1986, 8, 91-92.
Ibidem.
66
F. Dobrzyński, Uber die photographische Wirkung der elektromagnetischen Wellen, Sitzung
der Akademie am 9. 10. 1890 in Universit in Wien.
67
„Philosophical Magazine” 1891, 31, 75.
68
Ignacy Zakrzewski (1860-1932) – profesor fizyki na Uniwersytecie Lwowskim; redaktor
pisma „Kosmos”.
69
„Gazeta Narodowa” 1896 (28 stycznia).
70
Z. Korosteński, Ciemne promienie światła, a w szczególności Roentgenowskie w teoryi
i praktyce, „Biblioteka Przemysłowo-Handlowa”, t. 4, „Biblioteka Fotograficzna Dźwigni”,
Lwów 1896.
71
Zygmunt Korosteński (1849-1921) – profesor Szkoły Handlowej we Lwowie i redaktor
czasopisma „Dźwignia”, a potem „Dźwignia Gospodarcza, Przemysłowa i Handlowa”. Korzystając z aparatury pracowni fizycznej Uniwersytetu Lwowskiego, brał udział w eksperymentach z promieniami X.
72
Wiktor Biernacki (1869-1918) – profesor Szkoły Mechaniczno-Technicznej Wawelberga
i Rotwanda w Warszawie.
73
Posiedzenie kliniczne dnia 18 lutego 1896 r., „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 1896, 1, 254-257.
74
W. Biernacki, Promienie Roentgena, Doświadczenia warszawskie, „Tygodnik Ilustrowany”
1896, 6, 115.
75
Idem, Kilka uwag praktycznych o fotografii za pomocą promieni Roentgena, „Wszechświat”
1896.
64
65
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cował koszt wyposażenia na 700-1000
rubli76. Istotną publikacją autora była
również monografia na temat promieni
X Nowe dziedziny widma77.
W pionierskim okresie polskiej
radiologii ważną postacią był Mikołaj Brunner78 z Warszawy. Miał on
znakomite przygotowanie lekarskie,
a także wiedzę w zakresie fizyki, szczególnie dotyczącą elektryczności. W badaniach eksperymentalnych używał
lamp Crookesa. Jako istotny jego wkład
w udoskonalenie lampy rentgenowskiej,
uznaje się umieszczenie, pomiędzy katodą a anodą, uziemionego pierścienia
cynfoliowego. Pozwoliło to na zogniskowanie strumienia elektronów padających
na anodę. W rezultacie zmniejszało się
ognisko rzeczywiste anody, a poprawiała
ostrość obrazu79. We współpracy z inżyPierwsza polska monografia
o promieniach X
nierami Piotrem Lebiedzińskim80 i Bogdanem Zatorskim Brunner dokonał wielu usprawnień, m.in. ekranu wzmacniającego, maszyn statycznych, przerywaczy
rtęciowych oraz kołpaka.
Wyniki swoich opracowań Brunner przedstawił 19 maja 1896 r. na posiedzeniu Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zwrócił uwagę, że współpracujący
z nim chemik Piotr Lebiedziński wprowadził do praktyki tzw. ekran wzmacniający wcześniej niż Silvanus Thompson uznany za jego twórcę. Lebiedziński bowiem
już w styczniu 1896 r. rozpoczął badania nad zjawiskiem fluorescencji wzbudzanym przez promienie X w niektórych związkach chemicznych. Swoje doświadIdem, Odkrycie Roentgena, „Gazeta Lekarska” 1896, 7, 194-196.
Idem, Nowe dziedziny widma, Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 44, Warszawa 1898.
W publikacji tej Biernacki poinformował, że przedstawione w czasie zebrania 18 stycznia
zdjęcie ręki zostało wykonane przez Piotra Lebiedzińskiego.
78
B. Pruszyński, Mikołaj Ludwik Brunner, „Polski Przegląd Radiologii” 1997, 62, 1, 3-6.
79
M. Brunner, Uber eine neue Srt der Diaoraphic mit Hilfe der Roentgenstrahle, „Fortschritte
auf dem Gebiete der Roentgenstralen” 1899, 2.
80
Piotr Lebiedziński (1860-1934) – inżynier chemik, wynalazca i konstruktor w dziedzinie fotografii i kinematografii. W 1890 r. założył w Warszawie wytwórnię papierów fotograficznych, która w 1933 r. przekształciła się w firmę Foton. Prawdopodobnie wykonał
pierwsze zdjęcia rentgenowskie w Warszawie. Poza przypuszczeniami nie ma jednak na to
dowodów. Por. A. Żakowicz, Piotr Lebiedziński (1860-1934), „Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie” 2012, z. VII, 41-43.
76
77
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Mikołaj Brunner
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Piotr Lebiedziński

czenia podsumował: „miałem możliwość wypróbowania platynocjanków: barytu,
wapnia, strontu, magnezu, potasu i berylu, a z nich najodpowiedniejszym okazał
się platynocjanek potasu, który fluoryzuje barwą niebieskawo fiołkową i wysyła znaczną ilość promieni pozafiołkowych. Brystol, szkło lub inna powierzchnia,
pokryta warstwą kryształków tej ostatniej soli i położona bezpośrednio pod kliszą, powoduje znaczne skrócenie ekspozycji (cztero- lub pięciokrotne) przy fotografowaniu. Powierzchnia, pokryta warstwą platynocjanków barytu lub wapnia,
jakkolwiek daleko silniej fluoryzuje, działa znacznie słabiej na kliszę. Chcąc zastąpić błonę emulsyjną przez zwykłą kliszę na szkle, należy papier pokryty platynocjankiem potasu umieścić na tej ostatniej w bezpośrednim zetknięciu z powłoką
emulsyjną. Promienie X, przechodząc przez warstwę kryształów, rysują na niej
obraz świetlny przedmiotu, ten zaś kopiuje się wprost na kliszy”81. Był to pierwszy polski ekran wzmacniający, o którym pisał Mikołaj Brunner: „Wspomnieć
tu jeszcze pragnę, że o wiele przyspiesza otrzymanie dobrego obrazu nakładanie
na kliszę owych fluoryzujących substancji (związku cyjanu z barem i platyną lub
potasu i platyny itd.). Odkrycie to po raz pierwszy zrobione przez inż. chemika
P. Lebiedzińskiego, później nieco przez prof. S.P. Thompsona w Londynie”82.
Pierwsze zdjęcia rentgenowskie w Poznaniu zostały wykonane 14 stycznia
1896 r. Ich autorami byli Niemcy, Max Jaffe83 oraz członkowie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zdjęcia wykonano przy użyciu aparatury udostępnionej przez Eduarda Kaergera, nauczyciela matematyki w Konigliches Berger-Realgymnasium. Zdjęcia te zademonstrował Richard Neuhauss na posiedzeniu
Berlińskiego Towarzystwa Lekarskiego w dniu 15 stycznia. Ze strony polskiej
pierwsze próby w Poznaniu podjął Tomasz Drobnik84.
Efekty swoich nieudanych badań przedstawił na zebraniu 7 lutego 1896 r.,
gdzie zaprezentował zdjęcia niemieckich kolegów85 z Poznańskiego Towarzystwa
Fotograficznego.
Pierwsza demonstracja promieni X w Wilnie86 została przeprowadzona
6 kwietnia 1896 r. przez fizyka Maxa Resnera, który przybył z Sankt Petersburga
na zaproszenie Wileńskiego Towarzystwa Medycznego87.
P. Lebiedziński, O skróceniu ekspozycji w fotografii za pomocą promieni Roentgena,
„Wszechświat” 1896, 2, 350.
82
M. Brunner, O promieniach Roentgena, „Gazeta Lekarska” 1896, 16, 818.
83
Max Eduard Jaffe (1859-1909) – niemiecki chirurg, pracował w Poznaniu.
84
Tomasz Drobnik (1858-1901) – chirurg, ordynator oddziału chirurgii Szpitala Miejskiego
w Poznaniu.
85
Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Nowiny
Lekarskie” 1896, 3, 132-133.
86
Pragnę podziękować dr Jurate Dementaviciene oraz dr Birute Railiene za przesłanie materiałów na temat historii radiologii na Litwie.
87
Telegram, „Vilenskij Vestnik” 1896, 31 (31 marca) – zapowiedź prezentacji Resnera, K. Ambrozaitis, 100 metu rentgeno spinduliai tarnauja medicinai, „Medicina” 1995, 31, 811-828.
81

25

Tomasz Drobnik (1858-1901)

Władysław Alexander Rzewuski

Telegram informujący o pokazie aparatury
rentgenowskiej w Wilnie

Polacy powtarzali eksperyment Roentgena nie tylko na ziemiach polskich.
W pierwszej połowie stycznia 1896 r.,
w szwajcarskim Davos, udane zdjęcia rentgenowskie wykonał Adam Władysław Alexander Rzewuski88.
Laboratorium fotograficzne Rzewuskiego, w którym wykonał pierwsze w Szwajcarii zdjęcia rentgenowskie, przekształcono
w gabinet, a potem instytut rentgenowski.
Rzewuski organizował pracownie rentgenowskie w licznych miejscach w Szwajcarii,
a także kursy dla lekarzy i techników. Został
honorowym członkiem Towarzystwa Lekarskiego i honorowym obywatelem Davos89.
Ważną postacią z początków szwajcarskiej
radiologii był także inny Polak, Cezary

Adam Alexander Rzewuski (1861-1943) – uznany fotograf. W 1895 r. w Salzburgu otrzymał złoty medal za zdjęcia Alp. Do Szwajcarii przyjechał w 1879 r. na leczenie ciężkiej astmy. Po wyleczeniu zaczął uprawiać wspinaczkę wysokogórską i założył klub alpinistyczny.
89
S. Leszczyński, T. Borkowski, Adam Władysław Alexander Rzewuski (1861-1943) – nieznany w Polsce pionier radiologii, „Polski Przegląd Radiologii” 2001, 4, 48-52.
88
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Szczęsny Traczewski90, który już w lutym 1896 r. przeprowadził serię badań rentgenowskich w Bernie91.
Pierwsze polskie eksperymenty z promieniami X miały przede wszystkim potwierdzić odkrycie Roentgena, ale również zaspokoić ciekawość eksperymentatorów. Prasa codzienna dokumentowała te próby, dodając do nich często posmak
niezwykłości. Pisano więc na przykład, że to nowe odkrycie „pozwala od razu
poznać zawartość żołądka i powiedzieć pacjentowi ile zjadł kartofli przy objedzie,
pozwoli fotografować z ulicy wnętrze domów”92, ale jednocześnie pojawiały się
doniesienia poważne. 23 stycznia 1896 r. w krakowskim „Czasie” ukazał się artykuł, w którym opisano zastosowanie promieni X w praktyce klinicznej: „Z Wiednia telegrafują nam: prof. Mosetig robił przy dwóch operacyach doświadczenia
z promieniami Roentgena, które wydały doskonałe rezultaty. Obrazy fotograficzne okazują z największą dokładnością i wyraźnie uszkodzenie lewej ręki spowodowane postrzałem z rewolweru i zupełnie wyraźnie wskazują miejsca, w których
kula utkwiła. U drugiej operowanej osoby (dziewczynki), wykazała fotografia
z największą dokładnością zmiany w lewej nodze, przez co można ściśle oznaczyć
miejsce, które należy operować”93.
W ten sposób udowodniono przydatność promieni X w praktyce klinicznej,
co szczególnie interesowało środowisko medyczne. Wśród lekarzy, którzy zrozumieli wagę nowego odkrycia, był Alfred Obaliński94 z Krakowa. Zwrócił się on do
Karola Olszewskiego z prośbą o wykonanie badania radiologicznego dla celów
klinicznych. Na oddział chirurgii zgłosił się bowiem pacjent z silnym obrzękiem
lewego stawu łokciowego po urazie. W dniu 7 lutego 1896 r. postanowiono wykonać badanie radiologiczne w celu rozstrzygnięcia przyczyny bólu. Zadania tego
podjął się Karol Olszewski ze swym asystentem Tadeuszem Estreicherem i Janem
Siedleckim95. By wybrać optymalne warunki badania, najpierw wykonano próbne
zdjęcie stawu łokciowego u zdrowego osobnika. Po stwierdzeniu, że aby otrzymać
obraz, należy wykonać 2,5-godzinną ekspozycję, zrobiono po raz pierwszy zdjęcie
Cezary Szczęsny Traczewski (1866-1942) – polski lekarz, absolwent uniwersytetu w Bernie, w latach 1921-1935 profesor Katedry Farmakologii Uniwersytetu w Wilnie.
91
C.S. Traczewski, O. Lanz, G. Lenz, Einige Versuche mit der Röntgen’schen Photographie,
„Correspondenzblatt für Schweizer Ärzte” 1896, 7, 193-195.
92
W. Biernacki, Promienie Roentgena. Doświadczenia warszawskie, „Tygodnik Ilustrowany”
1896, 6, 115.
93
„Czas” 1996, 18, 2 (23 stycznia).
94
Alfred Obaliński (1843-1898) – profesor chirurg, kierownik Kliniki Chirurgicznej UJ;
prymariusz oddziału chirurgicznego Szpitala św. Łazarza w Krakowie. Zajmował się głównie chirurgią plastyczną, ortopedią, chirurgią jamy brzusznej, urologią i chirurgią tarczycy. Wypracował własną metodę przeszczepiania skóry, operował wady wrodzone układu
kostnego u dzieci.
95
Feliks Siedlecki (1890-1966) – krakowski profesor interny, kolejno sekundariusz Szpitala
św. Łazarza, potem praca w I i II klinice interny, a po wojnie ordynator w Szpitalu Narutowicza w Krakowie.
90
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u pacjenta z podejrzeniem zwichnięcia
stawu łokciowego. Badanie potwierdziło podejrzenie. Tadeusz Estreicher
na odwrocie tej fotografii napisał: „Jest
to pierwsza w Krakowie i całej Polsce
fotografia rentgenowska do celów klinicznych zrobiona w I Zakładzie Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w początku roku 1896”, a następnie tak
opisał to historyczne badanie: „zdjęcie
trwało siedem kwadransów; ręka nieszczęśliwego objektu (experimentum
in anima viti) była za pomocą opasek
z blachy przyśrubowana do stołu i w ten
sposób unieruchomiona. Z powodu nie
istnienia w owym czasie specjalnych rurek rontgenowskich do prześwietlania,
używano rurki bardzo prymitywnej,
z katodą okrągłą płaską; rurka ta była
połączona z pompą rtęciową Geisslera
i to bardzo starego systemu (rezerwuar
Zdjęcie rentgenowskie stawu łokciowego
szklany a kurek metalowy) wypożyczo(7 lutego 1896, Kraków)
ną z Zakładu Fizycznego i podczas zdjęcia musiał ją piszący to systematycznie i stale wypompowywać, inaczej ciśnienie
wciąż wzrastało i promienie Roentgena ustawały”96.
O powyższym wydarzeniu doniósł krakowski „Czas” 11 lutego 1896 r. Karol
Olszewski wyniki przeprowadzonego badania, a także rezultaty całomiesięcznych
eksperymentów z promieniami X, przedstawił w dniu 11 lutego 1896 r. na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół im. Kopernika w sali Zakładu Chemicznego UJ.
Dwa dni później, 13 lutego, Siedlecki na zebraniu naukowym lekarzy Szpitala św.
Łazarza omówił medyczne aspekty zastosowania promieni X97.
22 lutego 1896 r. w „Przeglądzie Lekarskim” ukazał się pierwszy polski artykuł
naukowy z dziedziny radiologii zatytułowany O zużytkowaniu promieni Roentgena w celach diagnostycznych. Jego autorem był Alfred Obaliński. Opisując sposób
otrzymywania promieni X, stwierdził, że „Dla nas chirurgów wystarczy na teraz
wiedzieć, że za pomocą silnego przyrządu Ruhmkoffa można otrzymać w przeciągu 25-60 minut na płytce fotograficznej, umieszczonej w szczelnie zamkniętej
szkatułce drewnianej odbicie tego ciała, któreśmy położyli między źródłem promieni Roentgenowskich, a ową szkatułką i że do ciał najmniej przepuszczających
96
97
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Fotografia znajduje się w zbiorach UJ.
„Czas” 1896, 34, 3 (11 lutego).

Alfred Obaliński

„Przegląd Lekarski” nr 7/1896

owe promienie należą oprócz metali połączenia wapniu a więc kości”98. Otrzymany obraz badania ilustrujący artykuł Obaliński skomentował następująco: „Załączone tu odbicie otrzymanej fotografii daje najlepsze wyobrażenie o ułatwieniu,
jakiegośmy doznali w ostatecznym rozpoznaniu zwichnięcia obu kości przedramienia ku tyłowi i na tej podstawie zabrałem się do odprowadzenia ich na swoje
miejsce, czego dokonałem w narkozie chloroformowej”99.
Pierwsza pracownia radiologiczna na ziemiach polskich powstała na przełomie
stycznia i lutego 1896 r. w Warszawie100. Założył ją Mikołaj Brunner. Następna, też
prywatna pracownia istniejąca w Warszawie, należała do dra Zygmunta Bychowskiego. Kolejna, tym razem już szpitalna, powstała w Szpitalu św. Ducha, gdzie
prowadził ją Mikołaj Brunner. Kilka lat później, 24 maja 1901 r., w pracowni tej
rozpoczęto wykonywać badania radiologiczne dla pacjentów Zakładu Leczniczego
dla Dzieci, rozpoczynając tym samym historię polskiej radiologii pediatrycznej101.
A. Obaliński, O użytkowaniu promieni Roentgena w celach diagnostycznych, „Przegląd Lekarski” 1896, 8, 93-94.
99
Ibidem.
100
B. Pruszyński, Mikołaj Ludwik Brunner, „Polski Przegląd Radiologii” 1997, 62, 1, 3-6.
101
A. Marciński, Początki i rozwój radiologii pediatrycznej w Polsce, „Pediatria Polska” 1991,
9-10, 148-152.
98
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Mikołaj Brunner wykonywał badania radiologiczne na dużą skalę, rozszerzając ciągle ich zakres. Był przy tym sceptyczny do doniesień o szkodliwości promieni X: „wspomnieć jeszcze muszę o fałszywem mniemaniu, które za pośrednictwem pism codziennych rozniesiono po świecie, że u ludzi, prześwietlanych
promieniami X, wypadają włosy lub skóra ulega opaleniu. Są to znowu zupełnie
niesłuszne i niemające podstawy pogadanki. Widziałem owego chłopca, u którego włosy z prawej strony głowy nieco się przerzedziły, lecz chłopiec ten był ofiarą
nieustających doświadczeń w ciągu kilku miesięcy. Był to ten właśnie, którego po
raz pierwszy udało się w Berlinie na wskroś prześwietlić”102.
W tamtym czasie większość pracowni znajdujących się w Warszawie była
w rękach prywatnych. Prowadzili je lekarze: Bregman, Higier, Bernhardt, Kozerski, Krajewski oraz Zieliński103.
Pierwsze gabinety rentgenowskie we Lwowie otworzyli Wilhelm Hellman
i Henryk Wollisz. Wkrótce we Lwowskim Szpitalu Ogólnym zaczęto instalować
aparaty na poszczególnych oddziałach (np. klinika chirurgiczna nabyła aparat
rentgenowski w 1899 r.). W 1908 r. otwarto we Lwowie Instytut Rentgenowski
Emila Meiselsa. Znany był także Instytut Rentgenowski Bronisława Sabata, a także Instytut Rentgenowski Emila Zilbershteina104.
Pierwsza pracownia rentgenowska w Wilnie105 została utworzona w 1896 r.
przez Tadeusza Dembowskiego106, a w 1900 r. kolejne otworzyli: L. Stembo
i W. Szabad.
W Poznaniu pierwsza polska prywatna pracownia rentgenowska Leona
Mieczkowskiego została otwarta w 1901 r.107 Kolejne uruchomili Kazimierz Nowakowski w 1909 r. i Ireneusz Wierzejewski w 1912 r.
Na przełomie lutego i marca 1896 r. w Krakowie Walery Jaworski108 założył w Cesarsko-Królewskiej Klinice Lekarskiej UJ pierwszą polską akademicką
pracownię rentgenowską. W pracowni tej rozpoczął wykonywanie badań rentgenowskich na szeroką skalę, wprowadzając je do praktyki klinicznej. Swoje boM. Brunner, O prześwietlaniu ciała ludzkiego w celach rozpoznawczych, „Gazeta Lekarska”
1897, 11, 318.
103
C. Barszczewski, Dziesięciolecie promieni X w medycynie praktycznej, „Gazeta Lekarska”
1906, 41, 51-56.
104
O.M. Stadnik, O.B. Tril, Oncology and radiology in Lviv: from the first steps to establishing,
„Ukrainian Journal of Radiology” 2015, 23, 7-14.
105
D. Triponiene, Prie Vilniaus medicinos draugijos versme, Vilnius 2012, 33; K. Ambrizaitis,
100 metu rentgeno spinduliai tarnauja medinai, „Medicina” 1995, 31, 811-828.
106
Tadeusz Dębowski (1856-1930) – chirurg i ortopeda, uruchomił pierwszy aparat rentgenowski na Litwie.
107
E. Meissner, Krótki rys rozwoju radiologii poznańskiej w latach 1896-1986, „Polski Przegląd
Radiologii” 1987, 2-3, 135-145.
108
Walery Jaworski (1849-1924) – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Kliniki Lekarskiej UJ, wybitny gastroenterolog. Pierwszy na świecie opisał Helicobacter pylorii
(nazwał je Vibrio rugula).
102
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„Przegląd Lekarski” nr 34/1896

Walery Jaworski

gate doświadczenia przedstawił 16 czerwca 1897 r. na wykładzie wygłoszonym
w Zakładzie Chemii UJ. Skrót tego wykładu został opublikowany w „Przeglądzie
Lekarskim”109.
Po ogólnym wstępie autor omówił kliniczne zastosowanie promieni X w poszczególnych regionach anatomicznych ciała. Stwierdził, że „najwięcej dostępnym
dla badania za pomocą X-promieni jest kościec, o ile nie tworzy miejscowo znacznego nagromadzenia, jak to ma miejsce na czaszce i miednicy”, a „obce ciała uwidaczniają się tylko wtenczas, jeżeli są z metalu lub szkła, i to pewniej na fotografii
niż na ekranie”110. Jaworski ocenił, że wśród narządów wewnętrznych „najwyraźniej przedstawia się cień, pochodzący od serca (…) w stanach chorobowych można spostrzegać powiększenie wymiarów serca co ma znaczenie w przypadkach
rozedmy płucnej”111. Najwięcej miejsca poświęcił Jaworski diagnostyce żołądka.
Opisał własne eksperymenty, które były pierwszymi na świecie radiologicznymi
badaniami żołądka z użyciem środka kontrastującego. „Aby żołądek dobrze uwydatnić, wydmiemy go silnie wodą sodową lub proszkiem burzącym, to miejsce
jasne na ekranie odpowiadające żołądkowi się powiększy, przybierze postać jakby

W. Jaworski, Znaczenie rozpoznawcze X – prześwietlenia, „Przegląd Lekarski” 1896, 34,
435-436 oraz „Przegląd Lekarski” 35, 449-450.
110
Ibidem.
111
Ibidem.
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wydętego pęcherza, który od płuc i wątroby ostro się odgranicza”112. Jako pierwszy
na świecie uwidocznił konkrementy żółciowe i stwierdził, że „dają tylko wtedy
cienie, jeżeli składają się z soli wapiennych lub barwnika krwi”113, a także zauważył, że „cholestearynowe lub śluzowe są dla X-promieni przepuszczalne, przeto
i uwidocznić się nie dają”114. Co więcej, dokonał praktycznego spostrzeżenia, pisząc, że „do uwidocznienia kamieni w ustroju daleko pewniejsze jest zdjęcie fotograficzne, niż ekran”115. Badanie to wyprzedziło więc doświadczenia Karla Becka,
który uważany jest za autora pierwszych udanych zdjęć rentgenowskich kamieni
żółciowych w 1899 r.116
Opisanie konkrementów żółciowych i badania żołądka z użyciem środka
kontrastowego stawia Jaworskiego wśród pionierów światowej radiologii. Należy
dodać, że w swoim materiale Jaworski diagnozował także urazowe zmiany kostne, zmiany w przebiegu dny, zwapnienia w ścianie aorty, zmiany gruźlicze, odmę
opłucnową, a także powiększenie sylwetki serca i tętniaki aorty.
Czytając opisy badań radiologicznych z pionierskiego okresu, zwraca uwagę
fakt, że stosowano długie czasy ekspozycji, dochodzące nawet do kilkudziesięciu
minut. Z pewnością skutkowało to dużymi dawkami, jakie otrzymywali pacjenci.
Dotąd można było jedynie dawki te szacować. W 2011 r. w Maastricht University Medical Center znaleziono stary zestaw do badań rentgenowskich. Przy jego
pomocy fizyk Hofman i lekarz van Kleef wykonywali w styczniu 1896 r. badania
rentgenowskie. Aparat udało się uruchomić i po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej wykonano badanie ręki 86-letniej kobiety, które trwało 20 minut. Dla
porównania, u tej samej pacjentki zdjęcie powtórzono, tym razem przy pomocy
nowoczesnego aparatu rentgenowskiego (czas badania 0,2 ms). Dawka zmierzona
w zabytkowym aparacie była 1500 razy większa117.
Pionierskie doświadczenia z wykorzystaniem promieni X do celów klinicznych polscy lekarze przedstawili w publikacjach, jakie ukazały się w czasopismach
medycznych w latach 1896-1900. Szczególnie ciekawe były artykuły opisujące:
• zastosowanie promieni X w wenerologii:
A. Kozerski, Kość promieniowa, dotknięta późnym przymiotem, zdjęta sposobem Roentgena, „Medycyna” 1897, 11, 243-246;
• pierwsze zastosowanie promieni rentgenowskich do wykrywania ciał obcych
w okulistyce:
K. Gałęzowski, O promieniach Roentgena w okulistyce i o zastosowaniu ich do
wykrywania ciał obcych, „Przegląd Lekarski” 1897, 34, 191;
Ibidem.
Ibidem.
114
Ibidem.
115
Ibidem.
116
Karl Beck (1856-1911) – niemiecki chirurg.
117
M. Kemerink, M. Dietrichs, T. Dietrichs et al., Characteristics of a First-Generation X-Ray
System, „Radiology” 2011, 2, 534-539.
112
113
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Zdjęcie rtg ręki wykonane aparatem rtg z 1896 r. (po lewej) a następnie współczesnym
(po prawej). Obrazy uzyskano w technice cyfrowej radiografii pośredniej (117)

•

•
•
•
•

K. Gałęzowski, Des Rayons Roentgen en ophtalmologie et le leur emploi pour
la decouvertr der corps etrangers dans loeil, „Recueillement Ophtalmologie”
1897, seria III, T. XIX, 68, 75;
diagnostykę guzów śródpiersia:
A. Puławski, Guz śródpiersia przedniego (tumor mediastini anterioris). Przyczynek do znaczenia rozpoznawczego promieni Roentgena, „Gazeta Lekarska”
1898, 25, 664-648;
radiologiczną diagnostykę układu oddechowego:
W. Jaworski, Beitrag zur diagnostichen X-Durchstrahlung der Respirationsorgane, „Wienier Klinische Wochenschrift” 1897, 10, 702-703;
zastosowanie promieni X w medycynie wewnętrznej:
W. Jaworski, Znaczenie rozpoznawcze X-prześwietlenia, „Przegląd Lekarski”
1897, 34, 435-436 i 35, 449-450;
zastosowanie promieni X w urologii:
M. Herman: O znaczeniu rozpoznawczem promieni Roentgena w kamicy nerkowej, „Przegląd Lekarski” 1899, 6, 71-72;
zastosowanie promieni X w gastroenterologii:
S. Mintz, M. Brunner, Przypadek uchyłku przełyku i zdjęcia jego za pomocą
promieni Roentgena, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”
1898, 2, 499;
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W.M. Kozłowski, Z dziedziny radiografii i radioskopii, „Wszechświat” 1898, 37,
577-581 i 38, 601-603;
• zastosowanie promieni X w lokalizacji ciał obcych:
W. Szteyner, Kula wyjęta z przepony i rentgenogram, na którym widać cień tej
kuli, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 1900, 1, 151;
L. Stebno, Das Rontgogram eines metallischen Essloffels in der Speiserohre eines
erwachsenen Geisteskranken, „Deutsche Medizinische Wochenschrift” 1900,
26, 774.
Pierwszy polski podręcznik do radiologii
wydano w Krakowie w 1900 r.118 Jego autorem
był Mieczysław Nartowski119. Książka liczyła
119 stron i podzielona była na pięć rozdziałów (I – Odkrycie Roentgena, II – Przyrządy do
wytwarzania promieni Roentgena, III – Własności i działanie promieni, IV – Zastosowanie
promieni Roentgena do celów rozpoznawczych,
V – Zastosowanie promieni Roentgena do celów
leczniczych). Na stronie tytułowej autor umieścił reprodukcję zdjęcia rentgenowskiego ręki
żony. Podręcznik został bardzo dobrze przyjęty
przez krakowskie środowisko medyczne120.
W pionierskim okresie stosunkowo duża
Mieczysław Nartowski
liczba pracowni znajdowała się w prywatnych
rękach. Wiązało się to z faktem, że badania
radiologiczne stały się źródłem zarobku. W tym aspekcie ciekawym faktem jest
wydanie w 1902 r. w Krakowie, liczącej 16 stron, broszury Badanie promieniami
Roentgena i jego rozwój w ostatnich dwóch latach121. Broszura, wydana na koszt
autora, Artura Arona Frommera122, była dodatkiem do dziennika „Czas”, w związku z otwarciem przez Frommera prywatnej pracowni, stanowiła więc pionierskie
przedsięwzięcie reklamowe.
M. Nartowski, Promienie Roentgena i ich zastosowanie do celów rozpoznawczych i leczniczych, Kraków 1900.
119
Mieczysław Nartowski (1868-1929) – absolwent wydziału lekarskiego UJ. Początkowo
specjalizował się w zakresie neurologii, a potem poświęcił się praktyce radiologicznej, stając się pierwszym krakowskim radiologiem i właścicielem pierwszej prywatnej pracowni
radiologicznej w tym mieście.
120
V. Chlumsky, Oceny i sprawozdania. Promienie Roentgena i ich zastosowanie do celów rozpoznawczych i leczniczych, „Przegląd Lekarski” 1900, 48, 694.
121
A.A. Frommer, Badanie promieniami Roentgena i jego rozwój w ostatnich dwóch latach,
Kraków 1902.
122
Artur Aron Frommer – absolwent wydziału lekarskiego UJ; początkowo specjalizował się
w chirurgii, aby w końcu poświęcić się radiologii.
118
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Podręcznik Mieczysława Nartowskiego

Broszura Artura Frommera

W 1907 r. przebywający na stypendium w Instytucie Dentystycznym w Monachium lekarz dentysta Antoni Cieszyński123 ogłosił, do dziś stosowaną w praktyce,
tzw. regułę izometrii, która stanowiła przewrót w tworzącej się radiologii stomatologicznej124. Dzięki temu stało się możliwe wykonywanie na filmie/kliszy rentgenowskich zdjęć zębów o rzeczywistej długości. Również w 1907 r. Cieszyński
opracował pierwszy w świecie atlas radiologii stomatologicznej125. W następnych
latach był autorem wielu udoskonaleń technicznych. Między innymi kasety do
zdjęć stereoskopowych, wspornika do zdjęć pozaustnych, przytrzymywaczy filmów wewnątrzustnych, miarki do bezpośredniego odczytywania odległości filmu
od ogniska oraz czapki z tabliczką ułatwiającą ustawienie promienia głównego do
zdjęć typowych czaszki. Działalność Cieszyńskiego pozwoliła stworzyć podwaliny
światowej radiologii stomatologicznej126.
Antoni Cieszyński (1882-1941) – profesor stomatologii, kierownik Katedry Dentystyki
Uniwersytetu Lwowskiego; jeden ze światowych pionierów stomatologii.
124
A. Cieszyński, Zastosowanie promieni Roentgena w dentystyce w celach rozpoznawczych,
„Kronika Dentystyczna” 1908, 11, 36; idem, Verbesserte Modelle von Filmhaltern fur Zahnaufnahmen mittels Rontgenstrahlen, „Deut. Zahnarztl. Woch” 190, 8, 668-670.
125
A. Cieszyński, Atlas radiologiczny zdjęć dentystycznych. Pierwszy atlas zdjęć rentgenowskich dentystycznych, wystawiony z okazji X Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we
Lwowie w 1907 r. – oryginał w zbiorach Dentystycznego Uniwersytetu Monachijskiego.
126
S. Leszczyński, Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej, Kraków 2000, 530-540.
123

35

Antoni Cieszyński

Reguła izometrii – schemat

Już w początkowym okresie rozwoju radiologii starano się rejestrować ruchy serca.
Problem ten udało się rozwiązać dzięki wynalazkowi Bronisława Sabata127. W 1911 r. opatentował on metodę rentgenokimografii, która
pozwalała na zapis przebiegu zjawisk ruchowych narządów wewnętrznych, a szczególnie
serca i dużych naczyń. Wynaleziony przez siebie kimograf opisał następująco: „Dwie rówBronisław Sabat
noległe do siebie, parę milimetrów od siebie
oddalone taśmowate listwy metalowe – o dostatecznej grubości, by nie przepuszczały promieni Roentgena, np. ołowiowe o grubości 1 mm – z których jedna jest w środku długości przekrojona poprzecznie w kie127
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Bronisław Sabat (1871-1953) – radiolog, początkowo pracował we Lwowie, a następnie w Warszawie. Studiował w Monachium pod kierunkiem K.W. Roentgena, w Paryżu pracował w laboratoriach Henryka Becquerela oraz Marii i Piotra Curie. Specjalizację z zakresu radiologii
zdobył w Wiedniu pod nadzorem Guido Holzknechta, jednego z pionierów radiologii.

Rentgenokimografia – schemat 1

Rentgenokimografia – schemat 2

runku prostopadłym do jej długości, są ze sobą brzegami ruchomo połączone w ten
sposób, że obie połowy listwy przekrojone dadzą się od siebie dowolnie oddalać.
Między tymi połówkami przez dowolne ich przesuwanie ponad listwą nieprzekrojoną możemy utworzyć prostokątną szparę dowolnej szerokości. Między tymi listwami
znajduje się taśma filmu lub papieru fotograficznego, którą za pomocą przyrządu
zegarowego można z dowolną chyżością między listwami w kierunku ich długości
przesuwać, rozwijając ją z jednego walca, a nawijając na drugi”128.
Lampa rentgenowska od początku była sercem każdego aparatu rentgenowskiego, a jakość otrzymywanego obrazu zależała od jej jakości. Wiązało się to ze
stopniem uzyskania w niej próżni. Używano do tego celu różnych pomp, których
stabilność pracy była zwykle niezadowalająca. Dlatego wytwarzanie promieniowania X było w dużym stopniu nieprzewidywalne. Często skutkowało to ekspozycjami o nadmiernie wysokiej dawce. Formułowano nawet takie ekstremalne
opinie: „krzykliwa rura jest gorsza od histerycznej kobiety, jest nieuleczalnie bezużyteczna”129. Co ciekawe, wielu radiologów nadawało żeńskie imiona lampom
rentgenowskim, przy pomocy których wykonywali badania130.
Kluczowym momentem w rozwoju radiologii było wprowadzenie w 1913 r.
nowego typu lampy rentgenowskiej, skonstruowanej przez amerykańskiego fizyB. Sabat, Metoda rentgenokimograficznego registrowania ruchów przepony, serca i tętnicy
głównej, „Lwowski Tygodnik Lekarski” 1911, 28, 395-396; idem, Uber ein Verfahren der
roentgenographishen Darstellung der Bewegungen innerer Organe (des Herzens, der Aorta,
des Zwerchfells), „Fortschritte auf dem gebiete der Roentgenstrahlen” 1913, 20, 42-44.
129
H. Hulst, Joys and sorrows of an X-ray worker, „Physician and Surgeon” 1902, 24, 492-498.
130
R. Gargliardi, B. McClennan, A history of the radiological sciences (Diagnosis).
128
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Julius Edgar Lilienfeld

Lampa Lilienfelda

ka Williama Coolidge’a131. Lampa ta stała się podstawą nowoczesnej radiologii.
Nowatorskim rozwiązaniem wprowadzonym przez Coolidge’a było zastosowanie
wysokiego podciśnienia w rurze oraz użycie żarzonej katody jako źródła elektronów. Dawało to stabilność pracy oraz możliwość kontroli ilości emitowanych
elektronów. Coolidge wystąpił z wnioskiem o patent na lampę „z gorącą katodą” 9 maja 1913 r.132 W podobnym czasie Julius Edgar Lilienfeld133 skonstruował
lampę rentgenowską, w rurze której umieścił żarnik emitujący elektrony134. Pojawienie się na rynku podobnego typu lamp spowodowało bezpośredni konflikt
Lilienfelda z Coolidge’em (uznawanym za ojca lampy rentgenowskiej). Lampa Lilienfelda była bardziej skomplikowana i zaprzestano jej produkcji.
W 1914 r. krakowski radiolog Karol Mayer135 w czasie trwającego we Lwowie
II Zjazdu Internistów Polskich przedstawił metodę otrzymywania obrazów rentgeWilliam David Coolidge (1873-1975) – uznany za „ojca lampy rentgenowskiej”; twórca
kilkudziesięciu patentów dotyczących tego urządzenia. Przez wiele lat piastował stanowisko dyrektora laboratorium badawczego w firmie General Electric.
132
W.D. Coolidge „Vacum-tube”, US patent 1203495, issued 31 October 1916.
133
Julius Edgar Lilienfeld (1882-1963) – polski fizyk żydowskiego pochodzenia. W Instytucie Fizycznym Uniwersytetu w Lipsku zajmował się fizyką gazów. Współpracował z Ferdynandem von Zeppelinem przy projektowaniu sterowców. Opracował i opatentował
tranzystor polowy (1926). Pracował w USA, ale utrzymywał kontakt z Polską, a w okresie
II Rzeczypospolitej odwiedził rodzinny kraj i wygłaszał wykłady w języku polskim.
134
Lilienfeld J.E. US patent 1122011, filled 2 October 1912. Lilienfeld złożył wniosek patentowy zanim zrobił to Collidge ale nie wniósł opłaty patentowej.
135
Karol Mayer (1882-1946) – pierwszy profesor radiologii w Polsce. Początkowo kierował
pracownią radiologiczną w Klinice Chorób Wewnętrznych UJ w Krakowie. W 1921 r. został powołany przez władze Uniwersytetu Poznańskiego na stanowisko profesora nadzwy131
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nowskich w oparciu o zasady tomografii. Opis
wynalezionej przez Mayera techniki zdjęć
warstwowych został opublikowany w 1916 r.136
Mimo że praca Mayera uszła uwadze świata
radiologicznego ze względu na czas i miejsce, w jakim się ukazała, należy podkreślić,
że autor właściwie zdefiniował problem: „(...)
narządy mają w rzeczywistości trzy wymiary
i rozmieszczone są w przestrzeni, w obrazie
zaś radyologicznym, padają wszystkie na jedną płaszczyznę o dwóch wymiarach, w następstwie czego to, co w rzeczywistości leży
jedno poza drugiem, w obrazie znajduje się
Karol Mayer
obok siebie lub jedno drugie nakrywa...”137, jak
i jego rozwiązanie: „Trudności te usuwam w sposób następujący: Po zwyczajnych
przygotowaniach do zdjęcia wykonuję w czasie całej ekspozycyi szybkie, a małe (do
8 cm) ruchy lampą rentgenowską tam i napowrót równolegle do osi podłużnej lub
poprzecznej (stosownie do przypadku) ciała. Ruchy te można łatwo i zupełnie bezpiecznie wykonywać na statywach, przy których lampa umieszczona jest w łatwo
przesuwalnej skrzynce. Przez ten prosty sposób osiągam albo zupełne zniknięcie
cieni, nie należących do cienia sercowego i naczyń głównych, albo częściowe oddzielenie się ich tak, że zoryentowanie się co do kształtu poszczególnych łuków staje
się możliwem (...)”138. Odkrycie Mayera wyprzedziło przedstawienie zasad teoretycznych tomografii przez Andre Boccage’a (1892-1953), jak i uzyskanie przez niego
patentu w 1921 r.; datę tę przyjęto jako powstanie tomografii rentgenowskiej. Co
więcej, Karol Mayer od razu zastosował w praktyce swój pomysł i to w tak trudnym
obszarze anatomicznym jak klatka piersiowa.
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa, największy konflikt zbrojny w Europie od czasu wojen napoleońskich. Prowadzone na wielką skalę działania wojenne
wymagały odpowiedniego zabezpieczenia medycznego. Radiologia w tym względzie okazała się nieoceniona139. Szybko okazało się, że badania radiologiczne
czajnego i tam objął kierownictwo pierwszej w Polsce Katedry Radiologii, którą kierował
aż do śmierci w 1946 r. Karol Mayer opatentował w Niemczech (Patentschrift nr 274 790,
1914) lampę rentgenowską zaopatrzoną w dwie anody.
136
K. Mayer, Radiologiczne rozpoznanie różniczkowe chorób serca i aorty z uwzględnieniem
własnych metod badania, Kraków 1916.
137
Ibidem.
138
Ibidem.
139
Najpewniej pierwsze zastosowanie radiologii dla wojska miało miejsce w czasie wojny włosko-abisyńskiej w 1896 r. Udokumentowano także użycie sprzętu radiologicznego w czasie
kolejnych konfliktów: wojny grecko-tureckiej (1897), kampanii Tirah w brytyjskich Indiach
(1897), ekspedycji Kitchenera w Sudanie (1898), wojny hiszpańsko-amerykańskiej (1898),
wojen burskich (od 1899). Za: A. Thomas, A. Banerjee, The history of radiology.
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Schemat tomografii wg Karola Mayera

Zdjęcie przeglądowe i warstwowe wg Karola Mayera
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Maria Skłodowska-Curie w ruchomej pracowni rentgenowskiej

powinny być wykonywane jak najbliżej pola walki, aby ułatwić pracę chirurgom
wojskowym.
We Francji przyfrontową radiologiczną służbę sanitarną stworzyła Maria
Skłodowska-Curie140; kierowała nią, a także wykonywała badania razem ze swoją
córką Ireną. Utworzona przez nią sieć składała się z 200 stałych pracowni rentgenowskich oraz 18 pracowni ruchomych, umieszczonych na samochodach (popularnie nazywanych Petite Curie), w których wykonano około 1,1 mln badań
radiologicznych, przede wszystkim prześwietleń141. Działalność Skłodowskiej-Curie miała ogromne znaczenie w czasie wojny. Przyczyniła się także do upowszechniania stosowania promieni X w medycynie francuskiej142.
Skłodowska organizowała szkolenia dla radiologów amerykańskiej armii.
Była pierwszą kobietą odznaczoną złotym medalem przez Radiological Society of
North America (1922) i American College of Radiology (1931). Była także honorowym prezydentem III Międzynarodowego Kongresu Radiologii. Jako pierwsza
osoba otrzymała tytuł członka honorowego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa
Radiologicznego143.
Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) – jedna z najwybitniejszych kobiet w historii nauki,
dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.
141
S. Quinn, Marie Curie: A life, Londyn 1995.
142
A. Thomas, A. Banerjee, The history of radiology.
143
S. Leszczyński, Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej.
140
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„Petite Curie”

I wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 r. Upadek państw zaborczych, polski wkład w działania militarne, a także intensywne zabiegi dyplomatyczne doprowadziły
do odrodzenia się Polski jako niepodległego
państwa, uznawanego na arenie międzynarodowej. Zniszczenia na ziemiach polskich
były ogromne. Szacuje się, że dewastacji uległo około 30% majątku, zaś poziom produkcji przemysłowej w 1919 r. wyniósł w Polsce
30% stanu z 1913 r. w tych samych granicach.
Przyszedł więc czas na odbudowę i odtwarzaMaria Skłodowska-Curie
nie struktur państwowych.
W wolnej Polsce nastąpił rozwój radiologii. Coraz więcej placówek służby zdrowia wyposażano w aparaty rentgenowskie, otwierano także coraz więcej
prywatnych pracowni. Powiększała się również grupa lekarzy zajmująca się radiologią. Powstanie nowych pracowni wymagało szkolenia coraz większej liczby radiologów. Niestety sytuacja w tym zakresie nie była dobra. „Warunki rozwoju radiologii lekarskiej w Polsce stanowią rażącą anomalię” – pisał Zygmunt
Grudziński, rozpoczynając swój artykuł zamieszczony w „Polskim Przeglądzie
Radiologicznym”144. „Podczas kiedy różne inne gałęzie medycyny, zarówno teo144

42

Z. Grudziński, Kartka z dziejów radiologii w Polsce, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1926,
1, 1; idem, O klinikach i oddziałach szpitalnych radiologicznych, „Nowiny Lekarskie” 1928;

retyczne jak i praktyczne, korzystają ze wszystkich dobrodziejstw opieki państwowej, posiadają katedry, profesorów, zakłady państwowe, w których ogniskuje się
ruch naukowy na odnośnem polu, rentgenologia, ta jedna z największych, choć
z najmłodszych specjalności lekarskich, nauka, z którą każdy z lekarzy niezależnie od specjalności spotyka się na każdym kroku swej działalności, której rozwój
na całym świecie idzie krokami wprost olbrzymiemi, która dzisiaj jest niezaprzeczalnie oddzielną, samą w sobie poważną dyscypliną naukową, obejmującą tak
wielki zakres i posiadającą tak wielką literaturę naukową, że na ogarnięcie jej nie
wystarcza już dzisiaj wytężona praca i życie jednego człowieka – ta nauka jest dotychczas u nas przedziwnym zbiegiem okoliczności, jakimś zapomnianym, a niekiedy wprost złośliwie pomijanym kopciuszkiem”145. Krytycznie oceniał poziom
wykształcenia radiologów: „W kraju powstaje i wciąż zwiększa się sieć pracowni
lub zakładów radiologicznych. Kierownikami tych pracowni zostają najczęściej
ludzie, bardzo mało obznajomieni z radjologią lekarską, tak zwani niby-rentgenolodzy (niemieckie: Auch-roentgenologe), którzy swoją działalnością rentgenologiczną przynoszą nieobliczalną szkodę nauce i chorym”146. Grudziński, analizując
sprawę szkolenia lekarzy chcących się specjalizować w radiologii, jako jeden z warunków uznał konieczność organizowania Katedr Radiologii przy Wydziałach
Lekarskich147.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, 8 lipca 1921 r. Rada Wydziału Lekarskiego oraz Senat Uniwersytetu Poznańskiego uchwaliły utworzenie pierwszej
w Polsce Katedry Radiologii Lekarskiej148. Na jej kierownika powołano Karola
Mayera, nadając mu tytuł profesora nadzwyczajnego149. W Warszawie w latach
dwudziestych zorganizowano dwa Instytuty Roentgena. I Instytut powstał w Szpitalu św. Ducha w 1921 r. Jego kierownikami byli Bronisław Pułjanowski, a następnie Mirosław Zaleski, kuratorem Zygmunt Radliński. II Instytut utworzono
w 1928 r. w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Jego kierownikiem był od początku Adam
Elektorowicz, kuratorem zaś Witold Eugeniusz Orłowski150.
idem, Krótki zarys dziejów radiologii w Polsce i zagranicą, „Polski Przegląd Radiologiczny”
1927, 2, 46-66.
145
Ibidem.
146
B. Sabat, O zadaniach i o potrzebie urządzenia centralnych zakładów radiologicznych na wydziałach lekarskich uniwersytetów polskich, „Gazeta Lekarska” 1919, 53, 272-273; Z. Grudziński, O warunkach rozwoju radiologii lekarskiej w Polsce i jej nauczaniu na wydziałach
lekarskich, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1928, 3, 39-49.
147
Ibidem.
148
R. Meissner, Krótki zarys rozwoju radiologii poznańskiej w latach 1896-1986, „Polski Przegląd Radiologii” 1987, 51, 135-145.
149
Katedra rozpoczęła działalność w 1922 r., a Karol Mayer pozostał jej kierownikiem (z wojenną przerwą, którą spędził w Krakowie) do śmierci w 1946 r.
150
M. Łyskanowski, M. Stapowski, A. Śródka (red.), Dzieje nauczania medycyny i farmacji
w Warszawie (1789-1950), Warszawa 1990.
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Dokument założycielski PLTR

Wzrost aktywności naukowej i konieczność wymiany doświadczeń w środowisku radiologicznym przyczyniły się do powstania w 1925 r. Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Stało się to w czasie XII Zjazdu Lekarzy i Przyrodników
Polskich, który odbył się w dniach 12-16 lipca w Warszawie. Pierwszym przewodniczącym Zarządu Głównego został Karol Mayer151.
W 1926 r. Towarzystwo zadecydowało o wydawaniu własnego pisma naukowego, nadając mu nazwę Polski Przegląd Radiologiczny152. Redaktorem naczelnym
został Zygmunt Grudziński (1870-1929)153, pomysłodawca przedsięwzięcia154.
Księga Pamiątkowa XII Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w roku 1925 tom I wydana
staraniem Komitetu Redakcyjnego XII Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Warszawie w roku 1926. (Kopia w zbiorach Katedry Radiologii CM UJ.)
152
A. Elektorowicz, Sprawozdanie z posiedzenia koła warszawskiego PTR, „Polski Przegląd
Radiologiczny” 1926, t. I, z. 1-2, 54-56.
153
Zygmunt Grudziński (1879-1929) – radiolog, doktor habilitowany, pionier nauczania radiologii na Uniwersytecie Warszawskim, współzałożyciel (później prezes) PLTR. Miejsce w historii światowej radiologii zapewniła mu metoda lokalizowania ciał obcych w gałce ocznej.
154
W. Zawadowski, Zygmunt Grudziński zasłużony radiolog polski i założyciel „Polskiego Przeglądu Radiologicznego”, „Archiwum Historii Medycyny” 1971, 34, 273-291.
151
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Zygmunt Grudziński

Pierwszy numer „Polskiego Przeglądu Radiologicznego”

21 listopada 1927 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Zdecydowano się zmienić jego nazwę na Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. Miało to bardzo duże znaczenie, gdyż w ten
sposób podkreślono, że „rentgenologia lekarska jest nauką samą dla siebie, a nie
działem pomocniczym i należy się jej równorzędne stanowisko z innymi dyscyplinami nauk lekarskich”155. Na posiedzeniu bardzo dużą uwagę zwrócono na
kształcenie zawodowe lekarzy w dziedzinie radiologii. W wyniku dyskusji przyjęto nazwę radiologia zamiast rentgenologia i zaproponowano wprowadzenie jednolitego programu dla tej specjalizacji. Ustalono także, że dyplom specjalisty będzie można otrzymać po trzech latach pracy w zakładzie rentgenowskim i zdaniu
egzaminu przed specjalną komisją156. Od 1928 r. wprowadzono także obowiązkowe nauczanie radiologii na uniwersytetach medycznych157. Ważną rolę w edukaSprawozdanie z Walnego Zebrania PLTR, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1928, III, 97;
S. Rubinrot, W sprawie ustalenia nazwy specjalności (rentgenologia – Radjologia), „Polski
Przegląd Radiologiczny” 1929; V, 461-462; J. Dębicki (Chania), Nauczanie rentgenologii
a studium lekarskie, „Polska Gazeta Lekarska” 1926, 2, 28.
156
Ibidem.
157
Z. Grudziński, O warunkach rozwoju radiologii lekarskiej w Polsce i jej nauczaniu na wydziałach lekarskich, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1928, 3, 1-2, 39-49.
155
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Podręcznik Stanisława Rubinrota

Polski Słownik Lekarski Radjologiczny
i Światłoleczniczy

cji radiologicznej spełniły także kolejne podręczniki, które ukazały się w latach
1923-1931. Były to: Zygmunta Grudzińskiego Rentgenodiagnostyka chorób narządu trawienia158, Konrada Szepelskiego Zarys rentgenografii i rentgenodiagnostyki
stomatologicznej159 oraz Stanisława Rubinrota Zarys rentgenologii – podręcznik dla
lekarzy i słuchaczy medycyny160. Niezwykle cenną pozycją był, wydany w 1933 r.
pod redakcją Zygmunta Grudzińskiego i Zygmunta Stankiewicza, Polski Słownik
Lekarski Radjologiczny i Światłoleczniczy (w języku polskim, niemieckim, francuskim, angielskim i łacińskim)161. Odegrał on istotną rolę, bowiem ujednolicił
język używany w codziennej pracy radiologów, a także w pracach dydaktycznych
i naukowych.
Oprócz typowej działalności diagnostycznej, w wielu polskich ośrodkach
wprowadzano na krajowy grunt najnowsze zdobycze światowej radiologii, a także
prowadzono działalność naukową.
W końcu lat dwudziestych Adam Elektorowicz z Warszawy rozpoczął próby
w przeprowadzaniu arteriografii. Początkowo badania wykonywał na psach. UżyIdem, Rentgenodiagnostyka chorób narządu trawienia, Warszawa 1923.
K. Szepelski, Zarys rentgenografii i rentgenodiagnostyki stomatologicznej, Warszawa 1929.
160
S. Rubinrot, Zarys rentgenologii – podręcznik dla lekarzy i słuchaczy medycyny, Warszawa 1931.
161
Z. Grudziński, Z. Stankiewicza (red.), Polski Słownik Lekarski Radjologiczny i Światłoleczniczy (w języku polskim, niemieckim, francuskim, angielskim i łacińskim), Warszawa 1933.

158
159

46

Adam Elektorowicz

Technika endoradiologii według
Bronisława Sabata

wał 30% jodku sodowego i 50-60% abrodilu lub thorotrastu. Stosował nakłucie aorty, a także wkłucia po wypreparowaniu tętnic udowych w znieczuleniu ogólnym162.
Bardzo aktywną działalność prowadził Zygmunt Grudziński. Był pionierem nauczania radiologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także autorem około 70 publikacji naukowych. Wpisał się do annałów światowej radiologii opracowaniem własnej
metody lokalizowania ciał obcych w gałce ocznej163, która jest aktualna do dzisiaj.
Nowatorską, w światowej skali, była endoradiologia – metoda wynaleziona
w 1929 r. w Warszawie przez Bronisława Sabata. We wstępie do swojego artykułu tak opisał nową technikę diagnostyczną: „Praca niniejsza jest doniesieniem
tymczasowem o nowej, przezemnie technicznie opracowanej metodzie rentgenograficznej, polegającej na tem, że zdjęcie rentgenowskie robi się na filmach,
wprowadzonych za pomocą odpowiednio skonstruowanych trzymadeł do światła
narządów jamowych, jak prostnicy, żołądka lub przełyku”164.
W. Zawadowski, Doc. dr med. Adam Elektorowicz (1888-1961), „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1976, 40, 365-366.
163
Z. Grudziński, Nowa uproszczona metoda rentgenograficzna dokładnego umiejscowienia
ciał obcych metalicznych w gałce ocznej (metoda nakładania schematów), „Polski Przegląd
Radiologiczny” 1929, 4, 45-49.
164
B. Sabat, O rentgenografii śródnarządowej, w szczególności śródprostnicej i śródżołądkowej,
„Polski Przegląd Radiologii” 1929, 4, 237-242; idem, Intrarektale Radiographie (Verfahren,
162
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Silny ośrodek w Warszawie stworzył Witold Zawadowski165. Kierował Oddziałem Radiologicznym
Szpitala Ujazdowskiego, jednocześnie współpracując z Uniwersytetem Warszawskim. Dzięki swojej
osobowości i wiedzy wpłynął na rozwój kształcenia
oraz pracy naukowej w środowisku warszawskim166.
Praca Zawadowskiego O cieniach towarzyszących
przyżebrowych wprowadziła jego nazwisko do światowej literatury medycznej, stając się klasycznym
źródłem cytowanym w wielu podręcznikach rentgenodiagnostyki na świecie167.
Najbliższym współpracownikiem Witolda Zawadowskiego była Wiktoria Maria Werkenthin168 –
wybitny specjalista w zakresie radiodiagnostyki
klatki piersiowej. Jej działalność przyczyniła się do
Witold Zawadowski
upowszechnienia tego działu radiologii zarówno
w środowisku radiologii, jak i ftyzjatrii169.
W 1930 r., przy użyciu aparatu znajdującego się w Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tadeusz Rogalski170, na zlecenie Sądu Apelacyjnego, wykonał pierwsze polskie badanie radiologiczne dla potrzeb medycyny sądowej. Po 1,5
roku od śmierci ofiary dokonano ekshumacji, a następnie wykonano zdjęcie rentgenowskie szczątków w trumnie w celu ustalenia sprawcy postrzału ze skutkiem
śmiertelnym (w czasie pierwszej autopsji nie znaleziono kuli). W wyniku tego badania zlokalizowano kulę, a następnie, po jej wydobyciu, ustalono sprawcę171. Badanie
Apparat, technik, Indikationen u. Ergebnisse), „Fortschritte auf dem Gebiete der Roentgenstrahlen” 1936, 53, 143-165.
165
Witold Zawadowski (1888-1980) – profesor, jeden z najwybitniejszych polskich radiologów. Dzięki jego działalności, po II wojnie światowej, w Polsce odrodziła się radiologia.
166
S.L. Zgliczyński, Profesorowi Witoldowi Zawadowskiemu w 90. rocznicę urodzin, „Polski
Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1979, 43, 335-338.
167
W. Zawadowski, Uber die schattenbildunger an der Lungen-Weichteilgrenze, „Fortschr.
Geb. Rontgenstr” 1936, 53, 273-291.
168
Wiktoria Maria Werkenthin (1901-1944) – radiolog, wybitna specjalistka w zakresie radiodiagnostyki klatki piersiowej. Wprowadziła w Polsce, jako rutynową metodę, bronchografię.
169
W.M. Werkenthin, Uwagi nad wzrostem przerzutów nowotworowych w płucach na podstawie
jednego przez dłuższy czas obserwowanego przypadku, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1929,
4, 157-166; idem, Niedodma Płuc, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1937, 12, 341-366; idem,
O cieniu trójkątnym pozasercowym, „Medycyna” 1934, 1, 12-19.
170
Tadeusz Rogalski (1881-1957) – absolwent Wydziału Lekarskiego UJ. Od 1921 r. pracował w tamtejszym Zakładzie Anatomii. Od 1936 r. profesor. W czasie II wojny światowej
był jednym ze współorganizatorów Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie
w Edynburgu.
171
A. Urbanik, Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny
sądowej, „Przegląd Lekarski” 2013, 70; 5: 229-242.
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Pierwsze polskie zdjęcie rentgenowskie dla potrzeb medycyny sądowej

zostało opisane przez Stefana Ryglickiego172: „..na ostatniem zdjęciu, obejmującem okolice miednicy, stwierdzono wśród części miękkich na wysokości lewego
stawu biodrowego pocisk, kształtem odpowiadający pociskowi browningowemu,
skierowany ku dołowi i na zewnątrz. Kulę powyższą wyjęto następnie bez trudu wobec dokładnego określenia miejsca jej położenia z zachowanych jeszcze częściowo
lewych mięśni pośladkowych. Pocisk okazał się kulą z broni krótkiej automatycznej,
kal. 7,35 o pancerzu stalowym a dokładnie widoczne ślady od gwintów lufy bez
trudu pozwoliły na stanowcze określenie, z jakiej broni w danym przypadku i przez
którego z napastników pocisk powyższy wystrzelono”173. Ryglicki dodał: „nie znam
opisu podobnego przypadku w naszej literaturze choć odpowiedniego materiału
znalazłoby się dosyć”174.
Stefan Ryglicki (1898-1940) – ukończył Wydział Lekarski UJ w Krakowie (1926). Jako
radiolog pracował w pracowni radiologicznej Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ. Został
zamordowany w Katyniu.
173
S. Ryglicki, Przyczynek do zastosowania promieni Roentgena w medycynie sądowej, „Czasopismo Sądowo-Lekarskie” 1930, 4, 244.
174
Ibidem.
172
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We Lwowie bardzo aktywnie działał Emil
Meisels (Misiewicz)175. Zajmował się radiodiagnostyką, specjalizując się w diagnostyce
przewodu pokarmowego176. Jego prace z dziedziny radio- i curieterapii były pionierskimi
w literaturze polskiej, a on sam uznany za
wybitnego eksperta w tej dziedzinie. Meisels
współpracował z wybitnym lwowskim matematykiem Hugo Steinhausem, prowadząc badania, których celem było wykorzystanie matematyki w medycynie. Istotą eksperymentu,
jaki prowadzili, było obliczenie lokalizacji
przestrzennej niedostępnych obiektów poddanych działaniu promieni rentgenowskich.
Efektem tej współpracy było stworzenie urządzenia – introwizora, który został użyty przy
wykonywaniu operacji w lwowskim szpitalu
Emil Meisels (Misiewicz)
wojskowym w celu usunięcia odłamków pocisków (kartaczy). W 1938 r. aparat został opatentowany w Stanach Zjednoczonych i przedstawiony na kongresie radiologów w Warszawie oraz w Ministerstwie
Spraw Wojskowych177.
Także we Lwowie pracował Józef Chania-Dębicki178. Zakres jego zainteresowań obejmował rentgenodiagnostykę, radioterapię, a także dydaktykę. Interesował się również radiologią weterynaryjną. Opracował projekt aparatu do badań
radiologicznych w medycynie weterynaryjnej, który w 1925 r. został zaprezentowany na I Międzynarodowym Kongresie Radiologów w Londynie, gdzie otrzymał
nagrodę179.

Emil Meisels (Misiewicz) (1890-1950) – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Lwowskiego. Specjalizował się w Wiedniu pod kierunkiem prof. Guido Holzknechta, jednego z pionierów radiologii. Kierował różnymi placówkami radiologicznymi we Lwowie.
Po wojnie związał się z Uniwersytetem Łódzkim, kierując tamtejszym Zakładem Rentgenologii i Radiologii.
176
E. Meissels, Rentgenologiczny obraz wrzodu dwunastnicy, „Tygodnik Lekarski” 1921, 5, 41;
idem, Znaczenie badania rentgenowskiego dla diagnostyki chorób żołądka, „Praktyka Lekarska” 1927, 1, 106-109.
177
O.M. Stadnik, O.B. Tril, Oncology and radiology in Lviv: from the first steps to establishing,
„Ukrainian Journal of Radiology” 2015, 23, 7-14.
178
Józef Jaxa Chania-Dębicki (1877-1930) – absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu
Lwowskiego. Od 1926 r. doktor habilitowany.
179
O.M. Stadnik, O.B. Tril, Oncology and radiology in Lviv: from the first steps to establishing,
„Ukrainian Journal of Radiology” 2015, 23, 7-14.
175
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Józef Jaxa Chania-Dębicki

Stanisław Januszkiewicz

W latach 1931-1939 Stanisław Hornung180, będąc kierownikiem oddziału gruźliczego i poradni przeciwgruźliczej przy Klinice Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, wprowadził badania radiologiczne
jako rutynowe w diagnostyce gruźlicy. Zorganizował tam także Ruchomą Pracownię Poradnię Przeciwgruźliczą, która wyjeżdżała do podlwowskich wsi z przewoźnym aparatem rentgenowskim.
Bardzo ważnym momentem w historii radiologii, a prawie niezauważonym
przez historyków, było opatentowanie w 1935 r. przez Stanisława Januszkiewicza181 z Wilna pierwowzoru, obecnie powszechnie stosowanej w każdym aparacie
rentgenowskim, przesłony głębinowej182.
Stanisław Hornung (1902-1967) – absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, lekarz, profesor
ftyzjatrii. Pracował we Lwowie w Zakładzie Patologii Ogólnej Uniwersytetu Jana Kazimierza, od 1946 r. w Akademii Medycznej w Krakowie. Prowadził badania nad zapobieganiem i leczeniem gruźlicy oraz technikami jej rozpoznawania.
181
Stanisław Januszkiewicz (1903-1979) – profesor radiologii. W latach 1957-1973 kierownik
Katedry Radiologii AM w Krakowie. W latach 1964-1971 pełnił funkcję prorektora Akademii Medycznej w Krakowie.
182
Urząd patentowy RP nr 21878, 25 września 1935, Warszawa. Urządzenie do ześrodkowywania promieni lampy radiologicznej. S. Januszkiewicz, Nowy przyrząd do nastawiania lampy
rentgenowskiej za pomocą światła, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1937, 12, 143-148.
180
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W Wilnie na początku lat trzydziestych pierwszą w Polsce arteriografię mózgową u pacjenta z guzem
mózgu wykonali Oleński, Kieturakis i Szczerbo. Odbyło się to w klinice chirurgii Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie183. Podobnie jak
Hornung we Lwowie, także na Wileńszczyźnie Włodzimierz Leśniewski, organizował akcję badań radiologicznych w wykrywaniu gruźlicy.
Na przełomie XIX i XX w. zaczęto wyposażać pracownie w produkowaną fabrycznie aparaturę,
głównie firm niemieckich, a w okresie późniejszym także francuskich
i amerykańskich. Wraz z rozwojem
diagnostyki rentgenowskiej, na ziemiach polskich podejmowano próby udoskonalenia, a także wytwarzania aparatury rentgenowskiej184.
Patent na kolimator skonstruowany
W 1912 r. w Warszawie produkcję
przez Stanisława Januszkiewicza
aparatów przenośnych (Induktor-Progress) podjęła firma Trojanowski i Markson; wytwarzała je do 1914 r. Mały aparat rentgenowski skonstruowany
w 1925 r. w firmie Woźniak otrzymał złoty medal na wystawie lekarskiej w Warszawie w tym samym roku. W 1934 r. również w Warszawie założono dużą fabrykę
lamp rentgenowskich Rurix. Wytwarzaniem aparatów rentgenowskich zajmowało
się także szereg mniejszych zakładów, m.in. Jana Babickiego, Braci Borkowskich,
Zygmunta Lisieckiego czy Feliksa Walknowskiego. Niezależnie od tego, w kilku wytwórniach polskich montowano aparaty zagranicznych firm. Istniało także szereg
firm, które produkowały akcesoria czy elementy aparatury rentgenowskiej. Wśród
tych wyrobów wiele zostało zaprojektowanych przez polskich lekarzy lub inżynierów. Najciekawsze z tych przedsięwzięć to185:
Według ustnej relacji prof. Małgorzaty Szczerbo-Trojanowskiej.
A. Czajkowski, Przemysł obcy a pierwociny wytwórczości rentgenotechnicznej polskiej,
„Polski Przegląd Radiologiczny” 1928, 3, 78-88; S. Leszczyński, Historia radiologii polskiej
na tle światowej, 148-154; S. Leszczyński, A. Urbanik, Historia Radiologii Polskiej, Lublin
2006, 24-26.
185
A. Czajkowski, Przemysł obcy a pierwociny wytwórczości rentgenotechnicznej polskiej, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1928, 3, 78-88; S. Leszczyński, Historia radiologii polskiej na
tle światowej, 148.
183
184
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Aparat rentgenowski firmy Walknowski (prod. 1939 r.) – z kolekcji Andrzeja Urbanika

53

•
•

przyrząd do regeneracji lamp jonowych – Henryk Golberg (1922);
modyfikacja tzw. ekranu Peltasona, ochraniająca radiologa przed odkasływaniem przez chorego w czasie prześwietlania – Zygmunt Grudziński (1925);
• aparat do badań rentgenologicznych w weterynarii – Józef Jaxa Chania-Dębicki (1925);
• tubus przeznaczony do „aparatów o silnym napięciu” – Jan Bajoński (1926);
• modyfikacja transformatorów rentgenowskich – Tadeusz Skrzywan (1926).
Projekt ten nabyła firma Siemens;
• konstrukcja przyrządu do badania dwunastnicy – Franciszek Woźniak (1927);
• firma Zygmunta Lisieckiego (lata trzydzieste) produkowała kasety do zdjęć
rentgenowskich, statywy do lamp „Matalix” oraz przyrząd zwany punktografem (zmniejszał czterokrotnie rysunek kreślony dermografem na szybie ekranu RTG);
• Karol Mayer opracował sposób przedłużenia świecenia ekranu RTG przy pomocy podwyższenia temperatury (1930);
• Stanisław Januszkiewicz (1935) uzyskał patent na urządzenie do ograniczania
wiązki promieniowania, czyli prototyp kolimatora z oświetleniem pola badania;
• własnej konstrukcji kratka przeciwrozproszeniowa inż. Gustawa Choroszczaka (1936-1939).
W początkowym okresie rozwoju radiologii główną techniką było prześwietlanie. Aby udokumentować zmiany, szczególnie w czasie badań kontrastowych,
naklejano na ekran półprzezroczystą kalkę i na niej bardzo szybko rysowano
obrysy zmian patologicznych. Z kolei zdjęcia rentgenowskie zapisywano na szklanych płytach pokrytych emulsją promienioczułą. Niektórzy producenci zamiast
szkła stosowali podłoże z celuloidu. Oba typy płyt nazywano kliszami. Tańszym,
ale znacznie gorszej jakości, materiałem był papier z emulsją specjalnie uczuloną
na promienie X. Szybko uznano, że nie nadaje się do diagnozowania medycznego.
W 1913 r. wprowadzono błony rentgenowskie. Elastyczne podłoże z azotanu celulozy było jednostronnie pokryte emulsją. W 1918 r. pojawiły się błony pokryte
emulsją z dwóch stron, a w 1924 r. zastąpiono łatwopalny azotan celulozy bezpiecznym octanem celulozy186.
W Polsce produkcję materiałów dla radiologii rozpoczęła na początku XX w.
Wytwórnia Papierów Fotograficznych założona w 1888 r. w Warszawie przez Piotra Lebiedzińskiego. Początkowo produkowano w niej papiery używane do badań
rentgenowskich. W 1933 r. zakład zreorganizowano, zmodernizowano i zmieniono jego nazwę na FOTON. Produkowano w nim filmy i odczynniki do radiografii.
W latach 1933-1936 powstała w Warszawie fabryka FOTO, która kontynuowała
tradycje firmy obić i papierów – Franaszek (założona w 1829 r.). Produkowano

186
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R. Gargliardi, B. McClennan, A history of the radiological Sciences (diagnosis).
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w niej także materiały fotograficzne i radiograficzne. Filmy rentgenowskie wytwarzała również fabryka Alfa w Bydgoszczy187.
W międzywojennej Polsce produkowano również środki kontrastujące. W latach 1923-1924 fabryka chemiczna w Kaliszu produkowała siarczan baru do
badań przewodu pokarmowego, a od 1927 r. Przemysłowo-Handlowe Zakłady
Chemiczne „Ludwik Spiess i Syn” SA w Warszawie wytwarzały podobny preparat
o nazwie Gelobaryna. Firma Spiess produkowała także inny preparat o nazwie
Tetracontrast. W latach trzydziestych wytwórnia L. Nasierowskiego produkowała
urograficzne środki kontrastujące lipiodol i tenebryl188.
Pod koniec okresu międzywojennego radiologia miała ugruntowaną pozycję
wśród innych specjalności medycznych w Polsce. Większe szpitale wyposażone
były w aparaty rentgenowskie, a poza tym działało dużo prywatnych pracowni.
Opłaty za badania były wysokie i wynosiły (przykładowe ceny z okresu 1930-1939189): „prześwietlenie płuc – 4 zł, prześwietlenie żołądka – 4 zł, zdjęcie zęba –
4 zł, zdjęcie 13-18 cm – 10 zł, zdjęcie 18 x 24 cm – 12 zł, zdjęcie 24 x 30 cm – 17 zł,
zdjęcie 30 x 40 cm – 20 zł”. Dla porównania, średnia pensja robotnika wykwalifikowanego wynosiła 95 zł, a pracownika umysłowego 280 zł (wg Małego Rocznika
Statystycznego 1939).
W 1939 r. w Polskim Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym i Fizjoterapeutycznym (PLTRiF – taką nazwę nosiło Towarzystwo od 1933 r.) było zarejestrowanych około 200 lekarzy. Towarzystwo posiadało własny lokal przy ulicy
Świętokrzyskiej w Warszawie, gdzie znajdowała się biblioteka i archiwum Towarzystwa (padły pastwą pożaru w czasie oblężenia Warszawy w 1939 r.).
W 1939 r. miał się odbyć IX Zjazd PLTRiF. Przeszkodził temu wybuch
II wojny światowej, największej wojny w historii ludzkości. Trwająca od 1 września 1939 r. do 2 września 1945 r. (w Europie do 8/9 maja 1945 r.). Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie uczestniczyło
1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło
w niej od 50 do 78 milionów ludzi. W okupowanej Polsce, mimo bezprzykładnego
terroru, stworzono struktury „państwa podziemnego”, m.in. tajną administrację
i armie. Znalazło się także miejsce dla nauki, w tym szkolenia studentów medycyny.
W Warszawie zorganizowano tajne nauczanie medycyny. Istniały trzy ośrodki:
tzw. Prywatna Zawodowa Szkoła dla Pomocniczego Personelu Medycznego (nazwa nieoddająca uniwersyteckiego charakteru miała zmylić Niemców) dra Jana
Zaorskiego, Tajny Uniwersytet Warszawski i Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich
(założony przez profesorów wysiedlonych z Poznania). W nauczanie radiologii
S. Leszczyński, Historia radiologii polskiej na tle światowej, 152.
Ibidem.
189
A. Samojedny, W. Guz, Radiologia na Rzeszowszczyźnie 1908-2014, Rzeszów 2014, 12.
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były zaangażowane pracownie radiologiczne większości warszawskich szpitali
akademickich i grono radiologów (m.in. W. Zawadowski, M. Werkenthin, W. Bądzińska, W. Ciećwierz, W. Kuźma, B. Słomówna). W sumie w tajnym nauczaniu
medycyny, w czasie wojny w Warszawie, brało udział ponad 3000 studentów. Po
wybuchu powstania warszawskiego Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich kontynuował swoją działalność w Krakowie190. Radiologii nauczał tam prof. Karol Mayer, który po opuszczeniu Poznania wojnę spędził w Krakowie, gdzie pracował nad
projektem „pocisku rakietowego dużej mocy”. Innym ważnym ośrodkiem kształcenia lekarzy polskich w czasie II wojny światowej był, powołany w 1941 r., Polski
Wydział Lekarski na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie radiologii uczyli Adam
Elektorowicz oraz Jan Kochanowski191, którzy dotarli tam z polskim wojskiem192.
Medycyny i radiologii nauczano nawet w najcięższych warunkach. W 1940 r.
przeniesiono warszawski Szpital Żydowski do getta. Oddziałem radiologii kierował tam wówczas Natan Mesz193. Pracował do ostatnich chwil istnienia placówki,
prowadząc diagnostykę, a także nauczanie studentów pochodzenia żydowskiego,
którzy uczęszczali na kursy prowadzone przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Juliana Zweibauma194.
Niezwykłe karty historii zapisał radiolog Stanisław Matulewicz195. Razem z innym lekarzem, Sławomirem Łazowskim, stoczyli „prywatną wojnę immunologiczną” z niemieckim okupantem. Niemcy w czasie wojny obawiali się chorób zakaźnych, szczególnie tyfusu plamistego. Aby uchronić mieszkańców Rozwadowa przed
wywiezieniem do Niemiec do pracy przymusowej, obaj lekarze wstrzykiwali Proteous OX-19, niegroźny martwy szczep bakterii, który sprawiał, że układ odpornościowy wytwarzał przeciwciała wskazujące na zakażenie tyfusem, co skutkowało
pozytywnym wynikiem odczynu Weila i Feliksa i dyskwalifikowało przed wyjazdem. Obaj lekarze uratowali w ten sposób około 8 tysięcy osób przed wysłaniem do
J. Miziewicz, Nauczanie studentów medycyny w Szpitalu Wolskim w latach 1939-1944, „Archiwum Historii Medycyny” 1959, 22, 263-270.
191
Jan Kochanowski (1897-1970) – radiolog. Pracował w Szpitalu Ujazdowskim, a następnie
w Szpitalu św. Ducha w Warszawie. W czasie wojny wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie
pozostał i pracował jako radiolog.
192
B. Pruszyński, Polski Wydział Lekarski w Uniwersytecie Edynburskim, „Magazyn Medyczny” 1991, 5, 11, 43-44; W. Zawadowski, Doc. dr med. Adam Elektorowicz (1888-1961),
„Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1976, 40, 365-366; J. Roztowski, History of the Polish School of Medicinen University of Edinburgh, Glasgow 1955.
193
Natan Mesz (1875-1944) – radiolog, pracował w Szpitalu Dzieciątka Jezus, a następnie
w Szpitalu Żydowskim w Warszawie.
194
Artykuł redakcyjny, Mesz N. Dr Med.: Wspomnienie pośmiertne, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1952, 16, 2-3.
195
Stanisław Matulewicz (1915-2002) – profesor radiologii, absolwent Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Warszawskiego. Po wojnie pracował w Zakładzie Radiologii najpierw Gdańskiej, a następnie Śląskiej Akademii Medycznej. Potem pracował jako radiolog w Belgii
i w Zairze.
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pracy przymusowej. Dzięki ich sprytowi naziści uwierzyli, że w Rozwadowie (dziś
dzielnica Stalowej Woli) rozprzestrzenia się epidemia tyfusu196.
W czasie bombardowań we wrześniu 1939 r. uległa zniszczeniu fabryka FOTON. Część jej personelu podjęła pracę w zakładach FOTO, gdzie w czasie okupacji produkowano materiały fotograficzne. Jednocześnie wytwarzano na dużą
skalę fałszywe dokumenty. W czasie powstania warszawskiego hitlerowcy wymordowali, na dziedzińcu fabryki, część załogi oraz setki okolicznych mieszkańców,
a samą fabrykę niemal doszczętnie zniszczyli197.
Podczas II wojny światowej pracownie radiologiczne w Polsce często spełniały
nieoczekiwaną rolę. Ze względu na swoją specyfikę (ciemnie) odgrywały ważną
rolę jako punkty kontaktowe ruchu oporu.
II wojna światowa zniszczyła dorobek polskiej radiologii okresu międzywojennego. Jak wielkie były to straty, świadczy fakt, że spośród 200 pracujących
przed wybuchem wojny radiologów pozostało jedynie 50198. Dodatkowym problemem był fakt, że wskutek uzgodnień aliantów, Polska po wojnie znalazła się
za „żelazną kurtyną” w strefie wpływów sowieckich. Ograniczenie kontaktów ze
światową nauką i brak dostępu do nowoczesnego sprzętu w znaczącym stopniu
utrudniał rozwój polskiej radiologii.
W powojennej rzeczywistości służba radiologiczna musiała zorganizować
się od nowa. Najważniejszym zadaniem było jak najszybsze uzupełnienie braków sprzętowych oraz kadrowych. Ogromną rolę w powojennej historii polskiej
radiologii odegrał Witold Zawadowski, który w Warszawie stworzył centrum
kształcenia dla lekarzy specjalizujących się w radiologii. Było to możliwe w oparciu o utworzoną w 1946 r. Katedrę Radiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Warszawskiego, której został kierownikiem. Już w 1947 r. zorganizował pierwszy
kurs dla radiologów z całej Polski. Dzięki kursom, które odbywały się w kolejnych
latach, w 1954 r. w Polsce było już ponad 500 radiologów, a w 1959 r. liczba ta wzrosła do ponad 600. Wśród nich było 6 profesorów i 5 docentów199. Działając jako
specjalista krajowy, Zawadowski przyczynił się do powstania Katedr Radiologii we
wszystkich uczelniach medycznych – utworzono 12 Katedr Radiologii, w których
w 1969 r. pracowało 11 profesorów i 27 docentów, a w całym kraju ponad 1000
radiologów200. Ustabilizował się także dwustopniowy system specjalizacji, która

S. Leszczyński, Historia radiologii polskiej na tle światowej, 624.
Ibidem, 118-119.
198
W. Zawadowski, 600-letni jubileusz Krakowskiej Wszechnicy Jagiellońskiej – Radiologia
w XX-leciu Polski Ludowej, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1964, 4, 1-7.
199
Osiągnięcia radiologii polskiej w okresie XV-lecia Polski Ludowej, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1959, 5, 261.
200
W. Zawadowski, 25-lecie Radiologii Polskiej, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1969, 4, 365-366.
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trwała 6 lat w dwóch trzyletnich cyklach.
W 1951 r. Ksawery Rowiński201 utworzył Katedrę Radiologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie, pierwszą tego typu placówkę
w Europie. Dzięki działalności Rowińskiego
(m.in. organizował kursy dla radiologów) rozwinęła się w Polsce radiologia pediatryczna202.
Sprawa nauczania radiologii była na tyle
ważna, że w 1950 r. na łamach „Polskiego
Przeglądu Radiologicznego” ukazał się obszerny artykuł Tadeusza Alkiewicza203 poświęcony
temu zagadnieniu. Autor napisał: „Wyrazem
uznania i doceniania radiologii lekarskiej jest
między innymi ustanowienie samodzielnych
katedr radiologii na wszystkich Wydziałach
Lekarskich Akademii Medycznych w Polsce.
Ksawery Rowiński
Mają więc radiologowie obowiązek rozważyć
i ustalić, co ma być objęte wykładami z radiologii lekarskiej i jak to nauczanie w ramach studium lekarskiego i na stażu specjalistycznym powinno wyglądać”204.
Warto także podkreślić, że od razu zwrócono uwagę na kształcenie techników elektroradiologii, nazywanych wtedy laborantami rentgenowskimi. Pierwsze
szkoły kształcące w tym kierunku uruchomiono w Gdańsku i Wrocławiu. W innych miastach organizowano kursy kończące się egzaminami, aby w ten sposób,
w przyspieszonym tempie, wyszkolić personel dla powstających placówek radiologicznych205.
W zbliżonym czasie, w Krakowie, Stanisława Spettowa206 stworzyła, będący
na najwyższym poziomie, ośrodek neuroradiologiczny, kładąc tym samym
Ksawery Rowiński ( 1904-1983) – profesor specjalista radiologii. Twórca i kierownik Katedry
Radiologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1950-1960 był dyrektorem
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia i Opieli Społecznej.
202
A. Marciński, Początki i rozwój radiologii pediatrycznej w Polsce, „Pediatria Polska” 1991,
1, 9-10.
203
Tadeusz Alkiewicz (1891-1959) – specjalista radiolog, współzałożyciel i długoletni aktywny członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego; także członek komitetu
redakcyjnego Polskiego Przeglądu Radiologicznego.
204
T. Alkiewicz, O nauczaniu radiologii lekarskiej, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1950, 1-4,
244-252.
205
Z. Iwiński, Osiągnięcia radiologii polskiej w dziesięcioleciu Polski Ludowej, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1954, 3, 145-159; S.L. Zgliczyński, Profesorowi Witoldowi Zawadowskiemu w 90.
Rocznicę urodzin, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1979, 6, 335-338.
206
Stanisława Maria Spettowa (1902-1994) – absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego. Profesor radiologii – twórczyni polskiej neuroradiologii. Kierownik
Zakładu Neuroradiologii Szpitala Klinicznego w Krakowie.
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podwaliny pod powstanie polskiej
neuroradiologii. W Zakładzie Neuroradiologii Instytutu Neurologii
Akademii Medycznej, którym kierowała, wprowadzono do diagnostyki odmę mózgową frakcjonowaną,
odmę komorową (wentrykulografię)
oraz angiografię mózgową207. Wielkim osiągnięciem Spettowej było
utworzenie archiwum neuroradiologicznego, składającego się z ponad
siedmiu tysięcy opracowanych przypadków (dokumentacja kliniczna
i radiologiczna) różnych schorzeń
układu nerwowego. Dzięki talentowi
dydaktycznemu oraz wielkiej życzliwości, kierowana przez Spettową
placówka stała się głównym krajowym centrum szkoleniowym, gdzie
na licznych kursach kształcili się raStanisława Spettowa
diolodzy ogólni, neurolodzy i neurochirurdzy208. Wspólnie z Adamem
209
Kunickim wprowadziła do literatury światowej określenie „guz obszaru środkowego”210.
Istotną rolę w powojennej historii polskiej radiologii odegrało reaktywowanie w 1947 r. Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Pierwszym prezesem Towarzystwa został Witold Zawadowski, a sekretarzem Szczęsny Leszek Zgliczyński211. Pierwszy powojenny Zjazd
W latach pięćdziesiątych badania angiograficzne naczyń mózgowych wykonywała także
Bronisława Jadwiga Wygodzka-Lipska (1922-1996) z Łodzi.
208
A. Urbanik, H. Uhl, Początki polskiej szkoły neuroradiologii – rola profesor Stanisławy Spettowej, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1999, 2, 91-92.
209
Adam Kunicki (1903-1989) – absolwent Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor neurochirurgii. Zorganizował w 1946 r. oddział neurochirurgiczny
Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej UJ. Od 1970 r. dyrektor Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik Zespołu Neurochirurgii
PAN. Jeden z twórców polskiej neurochirurgii.
210
A. Kunicki, Guzy mózgu obszaru środkowego, „Postępy Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”, 1954, 1, 93-120.
211
Szczęsny Leszek Zgliczyński (1914-2008) – profesor, specjalista radiologii, dyrektor Instytutu Radiologii AM w Warszawie (1970-1980); w latach 1972-1979 rektor tej uczelni.
W latach 1970-1980 specjalista krajowy ds. radiologii, a w latach1970-1974 prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
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Towarzystwa odbył się w dniach 22-23 maja
1947 r. w Warszawie. W czasie Zjazdu dokonano bilansu dokonań krótkiego okresu po
zakończeniu wojny212. Wkrótce, w 1950 r.,
wznowiono wydawanie organu Towarzystwa –
„Polskiego Przeglądu Radiologicznego”
(w kolejnych latach zmieniał się tytuł czasopisma)213.
Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych tego trudnego powojennego okresu warto zwrócić uwagę na prace Ernesta
Matuszka (1897-1952)214 z Warszawy, który w 1949 r. zaprezentował rentgenogramy
warstwowe krzywin gipsowego modelu twarzoczaszki, wykonane aparatem własnej konstrukcji. Problemem tym zainteresował się
już w okresie międzywojennym215, a ekspeErnest Matuszek
rymenty prowadził w czasie wojny. Niestety
choroba Matuszka, a także trudności w kontaktach zagranicznych w owym czasie
spowodowały, że jego osiągnięcia nie doczekały się szerszego upowszechnienia,
ale warto pamiętać, że wyprzedziły wprowadzenie metody pantomografii w latach pięćdziesiątych przez Yrjö V. Paatero z Finlandii216.
Jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych w powojennej Polsce była
epidemia gruźlicy, która osiągnęła takie rozmiary, że stała się prawdziwą klęską
społeczną. Według danych statystycznych za lata 1945 i 1946, w Polsce z powodu gruźlicy zmarło 39 tys., a 234 tys. osób było chorych217. Stało się to prawdziwym wyzwaniem zarówno dla polskiej ftyzjatrii, jak i radiologii. Aby opanować
sytuację, zorganizowano sieć poradni przeciwgruźliczych, których w 1947 r. było
około 650, ale tylko 143 placówki w owym czasie posiadały pracownie rentgenowskie, z których tak naprawdę wymogi spełniało tylko 120. Utworzono też 14 tzw.
Z. Iwiński, Osiągnięcia radiologii polskiej w dziesięcioleciu Polski Ludowej, „Polski Przegląd
Radiologiczny”1954, 3, 145-15.
213
W latach 1961-1981„Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej”, 1982-2001 „Polski Przegląd Radiologii”, od 2002 „Polish Journal of Radiology”.
214
Ernest Matuszek (1897-1952), w: J. Golec, S. Bojda, Słownik Biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. 3, Warszawa 1998.
215
E. Matuszek, Zasady teoretyczne radiografii warstwowej, Sprawozdanie z posiedzenia i walnego zabrania oddziału warszawskiego, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1937, 3-4, 476.
216
Idem, Radiografia warstwowa o dowolnym kształcie powierzchni przekroju, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1965, nr 2, s. 231-244. Artykuł jest przedstawieniem wykładu z 1949 r.
217
O. Buraczewski, M. Juchniewicz, H. Rudzińska, Nowe dane epidemiologiczne gruźlicy
w Polsce, „Gruźlica” 1957, 2, 130-138.
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Schemat pantomografii według Ernesta Matuszka

Zdjęcie pantomograficzne według Ernesta Matuszka

ruchomych kolumn wykonujących masowe, małoobrazkowe zdjęcia płuc. Kursowały także specjalne wagony kolejowe z zainstalowanymi małoobrazkowymi
aparatami rentgenowskimi. Ważną rolę w tym zakresie odegrał Aleksander Schreiber218. W latach 1950-1951 wykonywanie zdjęć małoobrazkowych klatki piersiowej stało się obowiązkowe i tak było aż do końca lat osiemdziesiątych219.
W odpowiedzi na brak podręczników radiologii opracowano kilka wydawnictw: Czesława Murczyńskiego Zarys rentgenologii klinicznej (1947) (w 1952 r.
ukazała się kolejna, dwutomowa, edycja pod tytułem Rentgenologia kliniczna),
Aleksander Schreiber – poznański lekarz radiolog, znakomity organizator. Oddał wielkie
zasługi w badaniach przesiewowych klatki piersiowej w celu wykrywania gruźlicy.
219
E. Pankiewicz, Stan poradnictwa w Polsce w latach 1945-1950, „Gruźlica” 1951, 3, 388.
218
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Zygmunta Kopery Radiologia Stomatologiczna (1949) oraz Władysława Trzetrzewińskiego Podręcznik radiologii (1954). Dużą popularnością wśród studentów,
w tamtym okresie, cieszył się skrypt Stanisława Januszkiewicza Diagnostyka rentgenowska ogólna. Ukazało się pięć jego wydań – pierwsze w 1954 r. Także duże
znaczenie dla rozwoju powojennej radiologii w Polsce miał podręcznik Edwarda Matuszka Technika rentgenowska dla radiologów i techników rentgenowskich
(1950), będący podstawowym źródłem wiedzy technicznej. Ciekawym wydawnictwem były, redagowane przez Zawadowskiego, Postępy radiologii – w latach
1954-1958 ukazały się trzy tomy.
Ważnym zadaniem powojennych lat było wyposażenie pracowni radiologicznych w odpowiedni sprzęt. Początkowo własnymi siłami remontowano i składano aparaty rentgenowskie z dostępnych części. Przełomem stały się dostawy za
pośrednictwem UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), jakie docierały do Polski w latach 1945-1948. Były to aparaty produkowane
przez firmę Philips (120 sztuk), a także wojskowe aparaty firmy Picker. W sumie
wartość dostarczonego sprzętu wyniosła 65 tys. USD220 (należy przy tym zwrócić
uwagę na inną wtedy wartość dolara amerykańskiego).
W 1954 r. powstała Fabryka Aparatów Rentgenowskich i Elektromedycznych
„FAREL”. Rozpoczęto tam produkcję aparatów rentgenowskich polskiej konstrukcji
(pierwszym modelem był aparat XD-1). Historia tej firmy to historia kilku przedsiębiorstw, które na przestrzeni lat ukształtowały profil produkcyjny, wchodzących
w jej skład. W 1819 r. powstała Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Weterynaryjnych „Alfons Maa i syn”, która została upaństwowiona w 1948 r. W 1871 r. Towarzystwo Akcyjne Zakłady Wyrobów Metalowych „Konrad, Gostyński i Stroński”
rozpoczęły produkcję mebli i wyposażenia sal szpitalnych, stołów operacyjnych,
foteli dentystycznych i ginekologicznych, wózków inwalidzkich oraz narzędzi chirurgicznych i okulistycznych (w latach 1942-1944 działała tutaj tajna wytwórnia
pistoletów maszynowych „Sten” dla potrzeb Armii Krajowej). Firma została upaństwowiona w 1947 r., przekształcając się w Warszawskie Zakłady Wyrobów Metalowych „WZWM”. W 1951 r. do „WZWM” przyłączono kolejne upaństwowione
zakłady: Artykuły Dentystyczne „Prodens” sp. z o.o. oraz Wytwórnia Ślusarsko-Kotlarska „A. Witt i Syn”. Powstały wtedy Warszawskie Zakłady Wyrobów Metalowych „WZWM Famed”. Obie te firmy oraz dodatkowo Fabrykę Aparatów Rentgenowskich FAR połączono i powstała Fabryka Aparatury Medycznej FAREL221.
P. Jachowicz, Działalność UNRRA w Polsce w latach 1945-1948, „Zeszyty Naukowe, Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 1998, 2, 41-55. Osiągnięcia radiologii polskiej
w okresie XV-lecia Polski Ludowej, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1959, 5, 261. Polska Kronika Filmowa nr 2/1946, dostęp: http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4056.
221
W 1967 r. FAREL przemianowano na Fabrykę Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń
Medycznych FARUM. W 1993 r. firma uległa prywatyzacji i przekształceniu jako Spółka
Akcyjna FARUM S.A. Na podstawie materiałów otrzymanych z fabryki FARUM dzięki
uprzejmości pana Janusza Peca.
220
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Fabryka FARUM w Warszawie

Stanisław Nowosielski

Aparaty RTG produkcji FARUM

Aparat RTG XD-01 produkcji
FARUM

222

64

Rozwój firmy FAREL, a później FARUM
był możliwy dzięki bazie, jaką stanowiła Katedra Budowy Aparatury Elektromedycznej Politechniki Warszawskiej, której kierownikiem
od 1952 r. był Stanisław Nowosielski222. W placówce tej powstało ponad 100 prototypów
aparatów elektromedycznych, wśród których
były aparaty rentgenowskie. Najciekawszą
konstrukcją był stereoskopowy aparat rentgenowski, opatentowany przez Nowosielskiego.
Głównymi konstruktorami FARUM byli Zygmunt Jemielity, a później Andrzej Machalski.

Stanisław Nowosielski (1906-1976) – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej. W 1952 r. objął kierownictwo Katedry Budowy Aparatury Medycznej na
Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej.

W tamtym czasie pracownie radiologiczne wyposażane były także w aparaty produkcji krajów tzw. socjalistycznych – TUR (Niemiecka Republika Demokratyczna), Chirana
(Czechosłowacja) i Medicor (Węgry).
Niezwykle ważne, z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu pracowni radiologicznych – biorąc pod
uwagę różną jakość ówczesnych aparatów
rentgenowskich – było zorganizowanie systemu pomiarów dawek. Było to możliwe dzięki działalności Cezarego Pawłowskiego223,
pracującego od 1946 r. na Wydziale Elektrycznym, a później na Wydziale Łączności
Politechniki Warszawskiej, gdzie kierował
Katedrą Radiologii. Stworzona przez niego
Sekcja Elektrotechniki Medycznej była jedną
Cezary Pawłowski
z pierwszych na świecie jednostek kształcących w technikach stosowanych w medycynie. Pawłowski zorganizował Centralną
Pracownię Pomiarów Radiologicznych (CPPR), której zadania przejęło w 1957 r.
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR)224.
Równie ważne jak aparatura było zaopatrzenie w błony rentgenowskie i odczynniki. Starano się to zrealizować dzięki produkcji krajowej. W 1949 r. w Warszawie zakończono odbudowę zniszczonej fabryki FOTO, którą upaństwowiono
i nadano jej nazwę Warszawskie Zakłady Fotochemiczne FOTON. Zakłady specjalizowały się w produkcji błon i odczynników fotograficznych, w tym głównie
dla radiologii medycznej. W późniejszym czasie podobną produkcję podjęły Zakłady FOTON (spadkobiercy firmy Alfa) znajdujące się w Bydgoszczy.
Po II wojnie światowej badania angiograficzne były wykonywane, w niektórych ośrodkach w Polsce, już na początku lat pięćdziesiątych. Dostęp do tętnic
uzyskiwano drogą chirurgiczną225. Prawdziwy rozwój diagnostyki angiograficznej
nastąpił w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, kiedy szwedzki radiolog, Sven-Ivar
Seldinger, zaproponował metodę małoinwazyjnego, bezpiecznego uzyskania dostępu naczyniowego drogą bezpośredniego, przezskórnego nakłucia naczynia226.
Cezary Pawłowski (1895-1981) – fizyk, od 1933 r. dr habilitowany, animator rozwoju fizyki medycznej w Polsce. Związany najpierw z Uniwersytetem Warszawskim, a potem z Politechniką Warszawską (był zatrudniony na stanowisku profesora).
224
www.clor.waw.pl
225
M. Urbanik, Historia polskiej radiologii zabiegowej (interwencyjnej), „Przegląd Lekarski”
2012, 7, 275-284.
226
S.I. Seldinger, Catheter replacement of the needle in percutaneous arteriography; a new technique, „Acta Radiologica” 1953, 5, 368-376.
223
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Kluczową rolę w rozwoju radiologii naczyniowej w Polsce odegrał Janusz Bowkiewicz227.
Po 1955 r., w oparciu o Zakład Radiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Warszawie
i przy współpracy z zakładem Chirurgii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, uruchomił pierwszy w Polsce Ośrodek Badań
Naczyniowych, gdzie rozpoczął intensywne
szkolenie radiologów w zakresie diagnostyki naczyniowej. Pierwszy taki kurs odbył się
w 1959 r. i dotyczył rentgenodiagnostyki chorób naczyń228.
Dzięki działalności Janusza Bowkiewicza odpowiednio wyszkoleni radiolodzy zaJanusz Bowkiewicz
częli przeprowadzać badania angiograficzne
w ośrodkach radiologicznych całego kraju229.
Początkowo badania te były wykonywane przy użyciu klasycznych aparatów do radiografii oraz różnych „systemów” zmiany kaset230. Najprostsze to szybkie zmienianie
kaset poprzez ich wyciąganie z różnego rodzaju „pojemników”. W poszczególnych
ośrodkach konstruowano różnego rodzaju urządzenia mające spełniać rolę seriografu231. Sprzęt jednorazowy do przeprowadzania procedur angiograficznych pochodził
Janusz Bowkiewicz (1928-1992) – w 1961 r. został kierownikiem Zakładu Radiologii Szpitala Bielańskiego, a od 1977 r. Szpitala Wolskiego. Odbył kilka staży zagranicznych (w Zurychu, Bonn, Paryżu i Minneapolis).
228
S. Leszczyński, Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej, 525-526.
229
S.L. Zgliczyński, Stan obecny i kierunki rozwoju radiodiagnostyki naczyniowej, „Polski
Przegląd Radiologiczny” 1959, 3, 169-174.
230
J. Bowkiewicz, W. Furman, J. Załuska, Przystosowanie stołu kostnego aparatu XD-12 do angiografii brzusznej, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1964, 5, 491-494.
231
S. Klevenhagen, Prosty zmieniacz kaset do zdjęć seryjnych kończyn, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1961, 2, 203-205; M. Klamut, Mechaniczny seriograf
227
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z centralnych zakupów, realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Z uwagi na to, że przydziały dla poszczególnych ośrodków były niewystarczające, wielokrotnie wykonywano badania cewnikami, które były przeznaczone do
jednokrotnego użytku. W tym celu, po wykonaniu zabiegu cewniki przepłukiwano (konstruowano specjalne urządzenia do tego celu), a następnie przechowywano
w specjalnych „akwariach” w płynie sterylizującym. Innym wyjściem było wytwarzanie, we własnym zakresie, cewników angiograficznych z „półproduktu” kupowanego
w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD). Był to długi, na kilkadziesiąt metrów, zwój cewnika wykonanego z tworzywa sztucznego. Ucinano odcinki o potrzebnej długości, modelowano końcówki nad parą wodną lub płomieniem palnika oraz
wycinano otwory boczne232. Metody dostępu do układu naczyniowego były różne
w zależności od ośrodka, w którym przeprowadzano badania. Początkowo stosowano
metodę z chirurgicznym preparowaniem tętnic obwodowych, potem nakłucie techniką Dos Santosa czy wreszcie dostęp z użyciem techniki Seldingera233. Do wstrzykiwania środka kontrastującego używano urządzeń własnej konstrukcji bądź produkty
z Niemieckiej Republiki Demokratycznej234. W celu lepszego wyodrębnienia naczyń
na obrazach angiograficznych stosowano technikę subtrakcji realizowaną poprzez naświetlanie światłem widzialnym nałożonych na siebie błon rentgenowskich235.
Radiologia znalazła także swoje ważne miejsce w onkologii. W Polsce pionierem na tym polu był Janusz Buraczewski236. W latach 1947-1981 był kierownikiem
Zakładu Radiologii Instytutu Onkologii w Warszawie i tam stworzył szkołę polskiej radiologii onkologicznej, a także pierwszy w Polsce Rejestr Guzów Kości. Był
przy tym twórcą metody określonej jako „makroskopowa diagnostyka tkankowa”.
Szczególnie interesował się diagnostyką guzów kości. Szereg jego prac było w tym
zakresie pionierskimi, nie tylko w skali Polski237, ale także w skali światowej,
bębnowy polskiej produkcji, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1961, 6,
591-593; J. Bowkiewicz, Przeglądowa arteriografia kończyny dolnej przy zastosowaniu specjalnego seriografu, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1961, 2, 195-202.
232
J. Zajgner, Formowanie cewników teflonowych, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny
Nuklearnej” 1977, 3, 203-208.
233
M. Urbanik, Historia polskiej radiologii zabiegowej (interwencyjnej), „Przegląd Lekarski”
2012, 7, 275-284.
234
S. Klewenhagen, W. Nalewajski, Urządzenie do szybkiego wstrzykiwania środków cieniujących – strzykawka automatyczna, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej”
1964, 6, 613-617; Z. Bujakowski, E. Kubica, Polska strzykawka automatyczna o napędzie
hydraulicznym, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1966, 6, 697-702.
235
S. Januszkiewicz, H. Naturska, Znaczenie subtrakcji w radiologicznych badaniach układu
naczyniowego, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1969, 4, 517-521.
236
Janusz Buraczewski (1911-1992) – profesor radiologii, pionier radiologii onkologicznej
w Polsce. Był autorem klasycznego podręcznika Radiodiagnostyka zmian nowotworowych.
237
J. Buraczewski, Radiologiczne rozpoznawanie nowotworów. Teoria błędu, postęp techniczny,
metody kontroli, zagadnienia semantyczne, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1974, 5, 517-527.
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Janusz Buraczewski

Leszek Filipczyński

np. opracowanie radiologicznej symptomatologii torbieli aneurysmatycznej238. Jednym
z osiągnięć Buraczewskiego było wykonywanie pierwszych w Polsce badań mammograficznych – początkowo kseromammograficznych, a następnie klasycznej mammografii239.
Przy tym od początku swoich doświadczeń
mammograficznych postulował konieczność
wprowadzenia badań przesiewowych240.
Historia techniki ultradźwiękowej w Polsce rozpoczyna się w latach 1951-1952, kiedy
Ignacy Malecki241 wraz z Leszkiem Filipczyńskim242 zorganizowali Laboratorium Akustyki w Głównym Instytucie Fizyki Technicznej
w Warszawie. Zostało ono przekształcone
w Zakład Badania Drgań Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wkrótce
powstała tam Pracownia Biernych Zastosowań Ultradźwięków, kierowana przez Leszka
Filipczyńskiego, w której w 1952 r. skonstruowano defektoskop ultradźwiękowy do badania materiałów.
W 1964 r. skonstruowano pierwszy w Polsce, a czwarty na świecie, ultrasonograf (posiadał oznaczenie UG-1). Został zainstalowany w II Klinice Położnictwa i Ginekologii
Akademii Medycznej w Warszawie i od 1965
r. przy jego pomocy wykonywano badania
diagnostyczne. W 1966 r. opracowano echoecefaloskop ultradźwiękowy EM-1 do badań
diagnostycznych mózgu, a następnie oftalmograf ultradźwiękowy UO-1 do badania

M. Dąbska, J. Buraczewski, Aneurysmal bone cyst – pathology, clinical course and radiographic appearances, „Cancer” 1969, 2, 371.
239
W. Szymanowski, Elektrofotografia, Warszawa 1965.
240
J. Dziukowa, Szkoła radiologii onkologicznej profesora Janusza Buraczewskiego – w 10 rocznicę jego śmierci, „Nowotwory – Journal of Onkology” 2002, 2, 154-156; W. Szymańska (red.),
Elektrofografia, Warszawa 1965.
241
Ignacy Malecki (1912-2004) – absolwent Politechniki Warszawskiej, profesor, specjalista
elektroakustyki oraz naukoznawstwa.
242
Leszek Filipczyński (1923-2004) – profesor nauk technicznych, polski i światowy pionier
w zakresie techniki ultradźwiękowej.
238
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struktur oka. W 1968 r. opracowano ultrasonokardiograf UKG-1 oraz echoskop
ultradźwiękowy do badania zatok. W 1969 r. założono Zakład Ultradźwięków,
kierowany przez Leszka Filipczyńskiego. W latach siedemdziesiątych powstały
ultradźwiękowe, diagnostyczne aparaty dopplerowskie (ultradźwiękowy detektor tętna płodu UDT-1, ultradźwiękowy dopplerowski lokalizator łożyska UDL-1
oraz ultradźwiękowe dopplerowskie przepływomierze UDP-1 i UDIM do badań
naczyń)243.
Leszek Filipczyński był prekursorem polskiej szkoły zastosowań ultradźwięków w medycynie i biologii244. Pod jego kierownictwem wykonano zarówno
pierwsze na świecie badania USG gałki ocznej245, jak również ultrasonograficzne pomiary przepływu krwi w tętnicach246. Był także niekwestionowanym, światowym autorytetem w swojej dziedzinie. Otrzymał szereg prestiżowych wyróżnień, takich jak „Pionier Ultradźwięków w Medycynie” (Światowe Towarzystwo
Ultradźwięków w Medycynie i Biologii), członkostwo honorowe Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie oraz członkostwo honorowe Międzynarodowej Akademii Inżynierii w Medycynie i Biologii.
Lata siedemdziesiąte to w Polsce okres względnego „odprężenia”, nawiązania współpracy gospodarczej z państwami Zachodniej Europy, a także większego otwarcia na świat. Było to bardzo ważne dla radiologii, dyscypliny ściśle
uzależnionej od nowoczesnych rozwiązań technicznych. Ułatwienie wyjazdów
zagranicznych pozwoliło z kolei na lepszy kontakt z radiologią światową. Dzięki
możliwości sprowadzania zaawansowanych technologicznie komponentów czy
też maszyn, Polska stała się producentem wielu wysokiej jakości nowoczesnych
produktów przemysłowych o standardzie akceptowanym na Zachodzie.
Jednym z przykładów wykorzystania nowej sytuacji politycznej był znaczący
postęp w diagnostyce naczyniowej, jaki nastąpił, gdy w połowie lat siedemdziesiątych Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, w ramach centralnych zakupów,
wyposażyło większość akademickich ośrodków radiologicznych w nowoczesne
angiografy Gigantos Optimatic z automatycznymi zmieniaczami filmów (seriografy) Elema Schonander, a także z automatycznymi wstrzykiwaczami Mark III. Nowoczesne angiografy pozwoliły także na szerokie stosowanie badań naczyniowych
dla potrzeb wszystkich specjalności, w tym kardiologii; wprowadzono rutynowe
wykonywania koronarografii247. Godnym podkreślenia jest fakt, że Polskie LekarA. Sliwński, Z. Engel, W. Zawieski, Akustyka Polska wczoraj i dziś, Warszawa 2010.
A. Nowicki, In memoriam: Leszek Filipczyński, „Ultrasound in Medicine and Biology”
2005, nr 2, 141-142.
245
L. Filipczyński, Coumpound and Rapid Scan Ultrasonic Imaging of Eye Structures, w: R. Sarin,
Ophtalmic Ultrasound Proc. Ultrasonography in Ophtalmology, St. Louis 1967, 207-212.
246
A. Nowicki, Ultrasonic Pulse Doppler Method in Blood Flow, „Measurement. Archives of
Acoustics” 1977, 4, 305-323.
247
W. Różyłło, Arteriografia wieńcowa, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej”
1969, 5, 597-607.
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Angiograf Gigantos Optimatic

Tor wizyjny Torax produkcji FARUM

skie Towarzystwo Radiologiczne od razu opracowało i opublikowało standardy dla
aparatury do badań naczyniowych oraz dla przeprowadzanych procedur248.
Nowa sytuacja ekonomiczna pozwalała także na szersze wprowadzanie aparatów rentgenowskich do fluoroskopii z elektronowymi wzmacniaczami obrazowymi249. Aparaty takie trafiały do polskich pracowni radiologicznych z zagranicy,
oferowała takie systemy także warszawska Fabryka Aparatury Rentgenowskiej
i Urządzeń Medycznych FARUM – był to rentgenowski tor wizyjny Torax250.
Jak już zaznaczono, lata siedemdziesiąte to modernizacja polskich pracowni
radiologicznych. Wycofywano z użycia przestarzałe aparaty półfalowe, a podstawowym wyposażeniem stały się 4-prostownikowe aparaty polskiej produkcji XD12 i XD-18, chociaż także niespełniające już wymogów nowoczesności. Z kolei
większe szpitale otrzymały 6-prostownikowe aparaty TUR i Chirana. W latach
1972-1973 wprowadzono do krajowych pracowni 200 aparatów produkcji ChiraB. Pruszyński, O. Bielewicz, A. Barciński, H. Redelicka-Rajszys, K. Wermiński, B. Romanowska, J. Tubielewicz, J. Zajgner, Standaryzacja techniki badań naczyniowych jamy
brzusznej i kończyn, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1977, 3, 191; R. Rajszys, Z. Choroszczak, Standaryzacja aparatury rentgenowskiej do badań naczyniowych, „Polski Przegląd
Radiologiczny” 1977, 3, 169.
249
S. Kruszewski, Elektronowy wzmacniacz obrazu ekranowego, „Polski Przegląd Radiologiczny” 1960, 2, 113-124.
250
Na podstawie materiałów otrzymanych z fabryki FARUM dzięki uprzejmości Janusza Peca.
248
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na z polskimi torami wizyjnymi. Z czasem zaczęły pojawiać się także 12-prostownikowe aparaty sprowadzane z krajów Europy Zachodniej.
Poprawiła się również jakość błon rentgenowskich po tym, jak Warszawskie
Zakłady Fotochemiczne Foton podpisały w 1969 r. kontrakt z angielską firmą
Ilford na zakup technologii i urządzeń do produkcji medycznych błon rentgenowskich do obróbki ręcznej i maszynowej. Wybudowano wtedy nowoczesną
linię produkcyjną, której produkcja zaspokoiła zapotrzebowanie krajowe, a nawet umożliwiła eksport251. Wprowadzenie nowoczesnych błon
rentgenowskich było konieczne
w związku z prawdziwą rewolucją, jaka zaszła w funkcjonowaniu
ciemni rentgenowskiej, tzn. zastępowaniem ciemni ręcznych automatycznymi252. Początkowo przywożono z zagranicy urządzenia
używane, z czasem jednak zaczęły
pojawiać się fabrycznie nowe253.
Coraz powszechniejsze stało
Zakłady Polfa w Starogardzie Gdańskim
się stosowanie środków kontrastujących tym bardziej, że od 1969
r. w zakładach Polfa w Starogardzie Gdańskim rozpoczęto produkcję preparatów
Uropolinum (do badań naczyniowych i urografii)254 oraz Bilipolinum (do badania
dróg żółciowych)255. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne opracowało
w związku z tym zasady postępowania przy ich podawaniu256. Polskiej produkcji
był także Baryt, środek do badań kontrastowych przewodu pokarmowego. Jakość
S.L. Zgliczyński, O stanie Radiodiagnostyki. Część II Inwestycje, zaopatrzenie, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1974, 3, 269-275.
252
R. Eberhardt, Automaty do wywoływania błon rentgenowskich, „Polski Przegląd Radiologii
i Medycyny Nuklearnej” 1965, 2, 247-248.
253
S.L. Zgliczyński, O stanie Radiodiagnostyki. Część II Inwestycje, zaopatrzenie, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1974, 3, 269-275; R. Rajszys, Quo vadis radiologia?, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1976, 23, 81-88.
254
W. Szmigielski, M. Modzelewska, M. Jakubowska, M. Szczerbo-Trojanowska, Zmiany
w układzie krzepnięcia i fibrynolizy krwi u człowieka po angiografii z użyciem „Uropolinum
Polfa”, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1976, 1, 43-46.
255
L. Łazęcki, O niektórych właściwościach farmakodynamicznych Bilipolinum „Polfa” i ich
znaczeniu dla radiodiagnostyki układu żółciowego, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny
Nuklearnej” 1973, 2, 283-288.
256
J. Wójtowicz, Zasady postępowania przy stosowaniu środków cieniujących w czasie urografii
i cholangiografii. Konferencja okrągłego stołu (opracowanie), „Polski Przegląd Radiologii
i Medycyny Nuklearnej”, 1971, 6, 681-699.
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tego specyfiku była niewystarczająca, szczególnie do badań dwukontrastowych przewodu pokarmowego257.
W tamtym czasie Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne było także inicjatorem intensyfikacji działalności wydawniczej.
Powołano specjalną komisję ds. wydawnictw,
której przewodniczącym został Stanisław
Leszczyński258 (później funkcję tę objął Bogdan Pruszyński). Dzięki temu wydano szereg
wartościowych podręczników259.
Wprowadzenie aparatów ze wzmacniaczami elektronowymi, a później profesjonalnych angiografów pozwoliło na rozwój radiologii zabiegowej (interwencyjnej). Pierwszy
w Polsce radiologiczny zabieg interwencyjny
Stanisław Leszczyński
przeprowadził w Katowicach w 1967 r. Zy260
gfryd Wawrzynek . Wykonał udrożnienie tętnicy udowej powierzchownej techniką Dottera przy pomocy zestawu własnej produkcji. Opis historycznego zabiegu zamieścił w „Polskim Tygodniku Lekarskim” w 1968 r.261.
J. Pawlaczyk, A. Zawierucha, J. Mielcarek, Uwagi o przygotowywaniu zawiesin z krajowego
siarczanu barowego, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1951, 4, 365-372;
S.L. Zgliczyński, E. Przybylska, Kliniczna ocena stabilizowanej zawiesiny siarczanu baru „Polfa”, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1979, 4, 205-208.
258
Stanisław Leszczyński (1922-2017) – profesor, specjalista radiologii. Długoletni kierownik
Zakładu Radiologii Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Jako pierwszy, po wojnie, pełnił –
przez dwie kadencje – funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
259
L. Zgliczyński, Radiodiagnostyka, Warszawa 1970 – podstawowy podręcznik dla studentów
i lekarzy nie-radiologów; R. Chrzanowski, Neuroradiologia, Warszawa 1970 – pierwszy polski podręcznik z dziedziny neuroradiologii; K. Rowiński, Rentgenodiagnostyka pediatryczna,
Warszawa 1971 – podstawowy podręcznik dla radiologów pediatrycznych; Z. Raczew, Zarys
rentgenodiagnostyki stomatologicznej, Warszawa 1973 (kolejne wydania z K. Mloskiem jako
współautorem w 1976 i 1980); R. Eberhardt, Zarys radiografii medycznej, Warszawa 1973;
J. Buraczewski (red.), Radiodiagnostyka zmian nowotworowych, Warszawa 1977 i 1987 –podstawowa monografia dotycząca diagnostyki obrazowej w onkologii; W. Zawadowski, S. Leszczyński, Leksykon radiologii i medycyny nuklearnej, Warszawa 1978; S. Leszczyński, Radiologia
– tom I, Warszawa 1984 – pierwsza część trzytomowego dzieła będącego podstawowym podręcznikiem w latach 80/90; W. Jakubowski, Diagnostyka ultradźwiękowa, Warszawa 1989.
260
Zygfryd Wawrzynek (1935-) – specjalista radiolog, w 1976 r. obronił pracę habilitacyjną;
jeden z najbardziej aktywnych radiologów na Śląsku, propagator nowych technik z zakresu diagnostyki obrazowej.
261
Z. Wawrzynek, E. Lipka, Przypadek pomyślnego udrożnienia wewnętrznego tętnicy udowej,
„Polski Tygodnik Lekarski” 1968, 28, 1110-1111.
257
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Zestaw do angioplastyki Zygfryda Wawrzynka

W 1969 r. przeprowadzono w Warszawie,
po raz pierwszy w Polsce, procedurę z zakresu interwencyjnej radiologii pediatrycznej –
zabieg Rashkinda. Wykonano go pod kierunkiem Andrzeja Jakubowskiego, trzy lata po
pierwszym tego typu zabiegu na świecie262.
Z czasem zabiegi interwencyjne zaczęto wykonywać w innych krajowych ośrodkach
radiologicznych, głównie akademickich263.
W 1972 r. w Akademii Medycznej w Lublinie,
z inicjatywy Mariana Klamuta264, utworzono
Marian Klamut
pierwszą w kraju Samodzielną Pracownię
Sercowo-Naczyniową i Zabiegową (przemianowana w 1984 r. na Zakład Radiologii Zabiegowej). Placówka ta odegrała ważną rolę w popularyzacji w Polsce tej
gałęzi radiologii. W 1978 r. 21 członków – założycieli powołało do życia Sekcję
Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologii. Organizatorem przedsięwzięcia był Marian Klamut, który został wybrany na przewodniczącego265.
W latach osiemdziesiątych nastąpiła kolejna ewolucja aparatów angiograficznych – wprowadzono cyfrową subtrakcję266. Czołowe pracownie w kraju zaczęły
zastępować stare, analogowe aparaty nowymi, cyfrowymi.
K. Batycki, Historia Zakładu Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do roku 2011. Praca niepublikowana, udostępniona przez autora.
263
M. Klamut, Terapia cewnikowa, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej”
1979, 1, 1-12.
264
Marian Klamut (1930-2018) – profesor, specjalista radiolog, pionier radiologii zabiegowej
w Polsce. Wieloletni kierownik Zakładu Radiologii Sercowo-Naczyniowej i Zabiegowej
(następnie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii) Akademii Medycznej w Lublinie;
w latach 1990-1996 pełnił funkcję rektora tej uczelni.
265
M. Urbanik, Historia polskiej radiologii zabiegowej (interwencyjnej), „Przegląd Lekarski”
2012, 7, 275-284.
266
B. Pruszyński, M. Gołębiowski, Z. Choroszczak, Doświadczenia z rocznej eksploatacji zestawu do cyfrowej angiografii subtrakcyjnej firmy Thomson, „Polski Przegląd Radiologii
i Medycyny Nuklearnej” 1987, 6, 310-315.
262
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Aparat USG-10

Znakomite osiągnięcia Leszka Filipczyńskiego (po jego przejściu na emeryturę kierownictwo Zakładu Ultradźwięków objął Andrzej Nowicki267) zostały wykorzystane w praktyce. W latach 1972-1973 powstał Zakład Doświadczalny
„Techpan” Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie i jego
Oddział w Puławach. Rozpoczęto projektowanie i małoseryjną produkcję aparatury
ultradźwiękowej z głównym naciskiem na aparaturę medyczną. W 1977 r. stworzono
tam pierwszy ultrasonograf (z ramieniem pantograficznym) – USG-10; w następnych latach konstruowano coraz bardziej zaawansowane technologicznie aparaty268.
W miarę, jak doskonalono ultrasonografy, technika badań z zastosowaniem
ultradźwięków zaczęła być coraz bardziej popularna. W „Polskim Przeglądzie
Andrzej Nowicki (1945-) – absolwent Politechniki Warszawskiej, profesor inżynier elektroniki specjalizujący się w miernictwie ultradźwiękowym.
268
W 1979 r. skonstruowano USO-10, ultrasonograf okulistyczny. Kolejne konstrukcje to:
UKG-20 – ultrasonograf do diagnostyki kardiologicznej (1982), USK-40 – ultrasonograf
kardiologiczny czasu rzeczywistego z głowicą sektorową (1984), USG-P-30 – pierwszy
polski ultrasonograf skomputeryzowany z pantografem (1984), UDP-30/UDP-30TES –
dopplerowski skaner ultradźwiękowy do obrazowania przepływów w naczyniach obwodowych (1984), USG-40 – ultrasonograf czasu rzeczywistego z głowicą obrotową (1985),
UDZ-10 – ultradźwiękowy detektor do zatok (1985), USG-50 – pierwszy polski ultrasonograf czasu rzeczywistego z głowicą obrotową (1986), USG-55 – przenośna wersja USG-50
z głowicą obrotową (1989), http://www.echoson.com.pl/pl/historia-ultrasonografii.html.
W 1993 r. Polska Akademia Nauk podpisała z 21 byłymi pracownikami Techpan umowę
spółki akcyjnej pod nazwą „Tech-Son”, którą w 1995 r. zmieniono na „Echo-Son”. Firma ta
produkuje w dalszym ciągu aparaty ultrasonograficzne.
267
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Radiologii i Medycyny Nuklearnej” zaczęło
pojawiać się coraz więcej artykułów z tego
zakresu. Nową technikę popularyzował Wiesław Jakubowski269 z Warszawy, który w 1984
r. założył Sekcję Ultrasonografii Polskiego
Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
i został jej pierwszym przewodniczącym270.
Diagnostykę ultrasonograficzną dzieci rozwinął w Polsce Andrzej Marciński271.
Na wprowadzenie tomografii komputerowej (TK) metody rewolucjonizującej diagnostykę obrazową trzeba było czekać w Polsce
siedem lat. Tyle bowiem czasu upłynęło od
instalacji pierwszego aparatu TK w 1972 r.
w Wielkiej Brytanii. Pierwszy tomograf komputerowy w Polsce uruchomiono w 1979 r.272
Jerzy Wójtowicz
w Zakładzie Radiologii Akademii Medycznej
w Poznaniu. Pierwsze doświadczenia z zastosowaniem nowej techniki przedstawił kierownik tego Zakładu, Jerzy Wójtowicz273,
w artykule opublikowanym już w 1979 r.274. Wkrótce nastąpiły zakupy kolejnych
aparatów TK przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej do poszczególnych
ośrodków akademickich. W miarę upływu czasu tomografy komputerowe zaczęły
trafiać także do dużych szpitali. Rozpoczęła się w Polsce era tomografii komputerowej. Nowa technika od razu znalazła uznanie, a polscy radiolodzy opanowali ją
bardzo szybko, zarówno w praktyce klinicznej, jak i jako narzędzie do działalności
naukowej.
Wiesław Jakubowski – profesor, pionier diagnostyki ultrasonograficznej w Polsce.
W. Jakubowski, Kierunki rozwoju badań ultradźwiękowych, „Polski Przegląd Radiologii
i Medycyny Nuklearnej” 1984, 3, 185-188.
271
Andrzej Marciński (1938-) – profesor, specjalista radiolog, wieloletni kierownik Zakładu
Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pionier ultrasonografii pediatrycznej w Polsce. W latach 1995-2001 prezes PLTR.
272
Pierwsze badanie TK wykonano w Poznaniu 28.02.1978; zainstalowano aparat TK jako egzemplarz demonstracyjny, licząc, że Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wyłoży odpowiednie fundusze. Niestety okazało się, że nie było to możliwe. Aparat zdemontowano,
a zakup odbył się w 1979 r. – informacja ustna prof. Andrzeja Ziemiańskiego z Poznania.
273
Jerzy Wójtowicz (1932-1987) – profesor, specjalista radiologii. Wieloletni kierownik Zakładu Radiologii, a następnie Instytutu Radiologii Akademii Medycznej w Poznaniu; był
także rektorem tej uczelni (1981-1987). W latach 1974-1977 prezes PLTR.
274
J. Wójtowicz i współpr., Sprawność tomografu komputerowego CT 5005/2 (EMI) w badaniu
całego ciała pierwszego 1000 chorych, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej”
1979, 3, 143-150.
269
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Pierwsze badania TK w Polsce (Poznań)

Pisząc o tomografii komputerowej, za którą Godfrey Hounsfield275 i Allan McLeod Cormack276 otrzymali w 1979 r. Nagrodę Nobla, koniecznym jest wspomnieć o roli
polskiego matematyka Stefana Kaczmarza277. Pierwowzór teorii matematycznej stosowanej w oprogramowaniu tomografii komputerowej opracował w 1917 r. austriacki
matematyk Johann Radon. Jednak Cormack bazował także na metodzie (algorytmie)
znajdowania przybliżonego rozwiązania układów równań liniowych o dużej liczbie
zmiennych (algorytm iteracyjny), której twórcą był, w 1937 r., Kaczmarz278.
Rozwój badań naczyniowych oraz tomografii komputerowej spowodował
wzrost zużycia jodowych środków kontrastujących. Początkowo były to środki
jonowe, które zaczęły być zastępowane w latach osiemdziesiątych przez środki
niejonowe sprowadzane z zagranicy279.
Sir Godfrey Newbold Hounsfield (1919-2004) – angielski inżynier elektryk, współtwórca
techniki tomografii komputerowej; otrzymał Nagrodę Nobla w 1979 r.
276
Allan MacLeod Cormack (1924-1998) – południowoafrykański/amerykański fizyk,
współtwórca techniki tomografii komputerowej; otrzymał Nagrodę Nobla w 1979 r.
277
Stefan Kaczmarz (1895-1939) – matematyk związany z Politechniką Lwowską; współpracownik Stefana Banacha. Zajmował się algebrą, teorią funkcji rzeczywistych, szeregami
Fouriera i szeregami ortogonalnymi.
278
S. Kaczmarz, Angenaherte Auflosung von Systemen linearer Gleichungen, „Bull. Acad. Poln.
Sci. Lett.” 1937, vol. 35, 355-357.
279
Z. Sadowski, B. Pruszyński, A. Dowżenko, Kliniczne zastosowanie bezjonowego środka cieniującego Iopamiro, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1985, 6, 398-400.
275
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Prace nad stworzeniem diagnostycznego
aparatu rezonansu magnetycznego trwały w latach siedemdziesiątych. Wśród pionierów wymienia się m.in. zespoły kierowane przez Petera
Mansfielda280, Paula Lauterbura281, Raymonda
Damadiana282, Johna Mallarda283. W 1980 r. firma Fonar zaprezentowała komercyjny aparat
do badania całego ciała284. Od tego czasu trwał
intensywny rozwój tej techniki. W tym czasie
w „Polskim Przeglądzie Radiologii i Medycyny
Nuklearnej” zaczęły ukazywać się artykuły przybliżające nową metodę285. Trzeba przy tym przypomnieć, że w Krakowie, już w 1985 r., grupa
naukowców pod kierunkiem Andrzeja Jasińskiego286 w Zakładzie Radiospektroskopii Instytutu
Stefan Kaczmarz
Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego rozpoczęła prace badawcze w celu stworzenia
polskiego aparatu MR. Zostały one uwieńczone sukcesem – uruchomiono system
oparty o stały magnes 0,6 T, z konsolą własnej konstrukcji w standardzie CAMAC
i minikomputerem z własnym oprogramowaniem. Pierwsze obrazy roślin i małych
zwierząt uzyskano w 1986 r. Krakowski Instytut Fizyki Jądrowej ma długą tradycję w dziedzinie MR, ponieważ w 1953 r. dwaj jego pracownicy – fizycy, Andrzej
Hrynkiewicz287 i Jacek Hennel288, uzyskali pierwszy w Polsce sygnał magnetycznego
rezonansu jądrowego. Całą potrzebną do tego celu aparaturę skonstruowali samoPeter Mansfield (1933-2017) – brytyjski fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (2003). Dzięki jego pracom, w medycynie znalazła zastosowanie metoda rezonansu
magnetycznego.
281
Paul Charles Lauterbur (1929-2007) – amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (2003) za wykorzystanie rezonansu magnetycznego w medycynie.
282
Raymond Vahan Damadian (1936-) – amerykański lekarz, założyciel firmy Fonar produkującej jako pierwsza komercyjne systemy rezonansu magnetycznego.
283
John Rowland Mallard – profesor fizyki medycznej w Uniwersytecie Aberdeen (1965-1992).
284
https://www.fonar.com/history.htm
285
N. Piślewski, Podstawy fizyczne tomografii NMR – nowej metody obrazowania obiektów
biologicznych, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1983, 5-6, 391-402;
J. Zajgner, Perspektywy obrazowania za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego
(NMR) w diagnostyce medycznej, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej”
1983, 6, 439-442.
286
Andrzej Jasiński (1940-2011) – od 1998 r. profesor fizyki w Zakładzie Radiospektroskopii
Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.
287
Andrzej Hrynkiewicz (1925-2016) – profesor fizyki, kierownik Katedry Fizyki Jądrowej
oraz dyrektor Instytutu Fizyki UJ (1969-1971), gdzie uruchomił pierwsze w Polsce Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego.
288
Jacek Hennel (1925-2014) – profesor fizyki, specjalista w zakresie rezonansu magnetycznego.
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dzielnie, korzystając nawet ze starej poniemieckiej radiostacji289.
Drogę, która umożliwiła powstanie metody rezonansu magnetycznego z zastosowaniem w diagnostyce obrazowej, zapoczątkował Isidor Isaac Rabi290, który w 1944 r.
otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie
metody pozwalającej na mierzenie właściwości magnetycznych jąder atomowych291.
Radiologia, będąc specjalnością, której
rozwój całkowicie zależy od wyposażenia
w nowoczesną aparaturę, w okresie PRL (lata
1944-1989), znalazła się w trudnej sytuacji.
Ciągle niedoinwestowana, w okresie tzw.
żelaznej kurtyny odcięta od świata, a potem
Andrzej Jasiński
z utrudnionym dostępem do nowych technologii, rozwijała się głównie dzięki entuzjazmowi i zaangażowaniu wszystkich,
którzy dla niej pracowali. Szczególnie należy podkreślić zasługi liderów, którzy
działali w Polskim Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym292. Starali się oni
rozwijać nowoczesne metody diagnostyki klinicznej i zabiegi interwencyjne, prowadzić działalność naukową, a także utrzymywać kontakt ze światową radiologią
i przekazywać informacje o najnowszych zdobyczach całemu środowisku, co więcej, starali się wpływać na poprawę sytuacji, wykonując różnego rodzaju opracowania i analizy293. Bardzo interesujące były także problemowe artykuły Jerzego
Wójtowicza z Poznania zwracające uwagę na ważne sprawy dziejące się w radiologii294.
Informacje uzyskane od prof. Andrzeja Jasińskiego.
Isidor Isaac Rabi (1898-1988) – amerykański fizyk pochodzenia polsko-żydowskiego
(urodził się w Rymanowie). Laureat Nagrody Nobla. W Rymanowie znajduje się tablica
poświęcona jego pamięci.
291
I.I. Rabi, Space Quantization in a Gyrating Magnetic Field, „Phys. Rev.” 1937, 51, 652.
292
Prezesi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologii: Witold Zawadowski (1947-1949
i 1951-1970), Witold Grabowski (1949-1951), Szczęsny L. Zgliczyński (1970-1974), Jerzy
Wójtowicz (1974-1977), Jerzy Zajgner (1977-1986), Olgierd Billewicz (1986-1992).
293
Najbardziej kompleksowymi opracowaniami były: S.L. Zgliczyński, O stanie radiodiagnostyki. Część I (sprawy organizacyjne), Część II (kadry, specjalizacja, szkolenie podyplomowe)
oraz część III (inwestycje, zaopatrzenie), „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1974, nr 1, 1-8; nr 2, 137-147; nr 3, 269-275; S.L. Zgliczyński, Raport o stanie rentgenodiagnostyki. Kompleksowa ocena kadr, aparatury i działalności pracowni rentgenowskich
(1 styczeń 1977), „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1979, 2, 69-81.
294
J. Wójtowicz, Skuteczność i kontrola jakości metod radiologicznych, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1981, 2, 115-118; idem, Nieskuteczna radiologia, „Polski
Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1982, 5-6, 287-294; idem, Bieżąca kontrola
289
290
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Badanie wykonane na pierwszym polskim aparacie MR (Kraków)

Isidor Isaac Rabi
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W 1989 r. nastąpił w Polsce przełom polityczny, społeczny i ekonomiczny. Wskutek
reformy zwanej „Planem Balcerowicza” urealniono oficjalny kurs dolara (i innych walut),
co spowodowało relatywny spadek wartości
USD, jaki miał miejsce w 1990 r. (średnia
pensja w Polsce w ciągu tego roku wzrosła
z ok. 20 USD do 100 USD). Ustabilizowało
to sytuację ekonomiczną w Polsce oraz pozwoliło na transformację polskiej gospodarki
do systemu wolnorynkowego, co otworzyło
drogę do łatwiejszego zakupu sprzętu u dowolnych, światowych producentów. Przed
Polakami otworzył się także świat, kiedy
zniesiono ograniczenia paszportowe, wkrótBogdan Pruszyński
ce każdy mógł paszport posiadać we własnej
szufladzie. Co więcej, szereg krajów zaczęło znosić obowiązek posiadania wiz przez Polaków. Większa dostępność świata
umożliwiła łatwiejszy kontakt ze światową radiologią, pozwoliła także na arenie
światowej zauważyć dokonania polskich radiologów. W 1991 r. Bogdan Pruszyński295 otrzymał honorowe członkostwo Radiological Society of North America296.
Do Polski zaczęli przyjeżdżać coraz częściej radiolodzy z zagranicy, także
w ramach projektów naukowo-dydaktycznych. W latach 1992-1995 zorganizowano w Polsce serię kursów w ramach tzw. Halley Project297 oraz Royal College
of Radiology Team298. W 1993 r. w Ustroniu Śląskim zorganizowano także międzynarodową imprezę naukową w ramach European Seminar on Diagnostic and
Interventional Radiology (ESDIR)299.
jakości obrazu w pracowni radiologicznej, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1983, 6, 335-341; idem, Zdjęcie płuc – zawsze czy czasami, „Polski Przegląd Radiologii
i Medycyny Nuklearnej” 1984, 1, 37-40; idem, Radiologia konwencjonalna a nowe techniki
obrazowania, „Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej” 1985, 6, 353-357.
295
Bogdan Pruszyński (1934-2016) – profesor, specjalista radiologii (przez wiele lat specjalista krajowy). Wieloletni kierownik II Zakładu Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie, także rektor tej uczelni (1987-1990). W latach 1992-1995 prezes PLTR.
296
W 2001 r. otrzymał także Boris Rajewsky Medal przyznany przez European Society of
Radiology.
297
Organizatorem był European Association of Radiology, a koordynatorem włoski radiolog,
prof. Ludovico Dalla Palma (1928-2017).
298
Organizatorem było Royal College of Radiologist z Wielkiej Brytanii, a koordynatorem
John Cox.
299
Był to kurs z zakresu neuroradiologii; został zorganizowany przez PLTR, ale przeznaczony
dla radiologów z całej Europy.
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W 1991 r. zainstalowano dwa systemy MR w Warszawie300 (w Zakładach
Radiologii Szpitala Kolejowego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii). Wkrótce nastąpiły kolejne zakupy aparatury i coraz więcej zakładów radiologii zostało
wyposażonych w nowoczesne systemy MR, najpierw niskopolowe, a potem wysokopolowe. Oprócz obrazowania, uruchomiono również wykonywanie badań
w technice HMRS (protonowa spektroskopia MR)301, PMRS (fosforowa spektroskopia MR)302 oraz funkcjonalnego obrazowania MR (fMRI)303. Ważną techniką,
która zaczęła dopiero się rozwijać, była DWI (dyfuzja rezonansu magnetycznego).
Wielkie zasługi w jej rozwoju położył Andrzej Jasiński. Kierowany przez niego
zespół otrzymał główną nagrodę (Magna cum Laude) na European Congress of
the Magnetic Resonance w 1997 r. w Brukseli.
Nie tylko rozwijał się rezonans magnetyczny, ale duży postęp nastąpił w tomografii komputerowej. Wprowadzono tomografię spiralną, a później wielorzędową. Zaczęto więc wymieniać stare aparaty TK na nowoczesne pracujące w tych
technikach.
Na początku lat dziewięćdziesiątych zaznaczyły się tendencje do oddzielenia
się od radiologii technik nieużywających promieniowania jonizującego. W 1990 r.
zarejestrowano Polskie Towarzystwo Ultrasonografii (PTE), którego pierwszy
Zjazd odbył się w 1992 r. w Warszawie. W 1991 r. zaczęto wydawać czasopismo
„Ultrasonografia Polska”. Wiesław Jakubowski był przez wiele lat przewodniczącym Towarzystwa, redaktorem naczelnym pisma i niekwestionowanym liderem
ultrasonografii w Polsce. Towarzystwo to działa prężnie nadal, skupiając lekarzy
wszystkich specjalności używających technik ultrasonograficznych. „Ultrasonografia Polska” w 2014 r. zmieniła nazwę na „Journal of Ultrasonography”.
W 1993 r. dokonano rejestracji Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego (PMTRM). W tym samym roku w Warszawie odbył się
pierwszy Zjazd Towarzystwa. Większość członków stanowili radiolodzy, a dołączyli do nich przede wszystkim fizycy zajmujący się technikami MR. Kolejnymi
prezesami Towarzystwa byli Jerzy Walecki304, Andrzej Jasiński i Paweł Grieb305.
W latach 1993-1999 wydawano pismo „Rezonans Magnetyczny w Medycynie”
Zakład Radiologii Szpitala Kolejowego i Zakład Neuroradiologii Instytutu Psychiatrii
i Neurologii.
301
Po raz pierwszy do praktyki klinicznej wprowadzono w 1996 r. w Zakładzie Diagnostyki
Obrazowej/Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Onkologii w Gliwicach.
302
Po raz pierwszy do badań naukowych ochotników (za zgodą Komisji Bioetycznej) wprowadzono w 1998 r. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
303
Po raz pierwszy do praktyki klinicznej wprowadzono w 1998 r. w Zakładzie Radiologii
Akademii Medycznej w Łodzi oraz Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
304
Jerzy Walecki (1948-) – profesor radiologii, wieloletni konsultant krajowy ds. radiologii
i diagnostyki obrazowej, propagator techniki MR w Polsce.
305
Paweł Grieb (1951-) – absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor
habilitowany biochemii, profesor nauk medycznych; Kierownik Zakładu Farmakologii
300

81

(redaktorzy naczelni: Jerzy Walecki, następnie Romana Bogusławska-Walecka).
Kolejne Zjazdy odbyły się w Krakowie,
Szczyrku i w Warszawie. Pod koniec lat
dziewięćdziesiątych Towarzystwo przestało funkcjonować; czasopismo również
przestało się ukazywać.
W tym czasie pojawiła się koncepcja aby, w ramach radiologii wydzielić
dwie specjalności – radiologię obejmującą diagnostykę przy pomocy klasycznej aparatury rtg oraz diagnostykę
obrazową dysponującą tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.
Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiło się
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologii. W 1994 r. , aby zapobiec podziałowi,
zaproponowało nowa nazwę dla istniejącej specjalności tzn. Radiologia-diagnostyka obrazowa. W trakcie procesu
legislacyjnego pierwotna propozycja
uległa zmianie (w Ministerstwie Zdrowia) i ostatecznie wprowadzono termin
radiologia i diagnostyka obrazowa.
W 1995 r. w Łodzi odbył się 34. Zjazd
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa
Radiologicznego. Przypadł on w 100.
Program wystawy „Pionierzy radiologii
rocznicę odkrycia promieni X. Z tej okakrakowskiej – w stulecie”
zji wydano reprint pierwszego polskiego
tłumaczenia komunikatu Roentgena autorstwa Stanisława Srebrnego. W 1996 r., w stulecie polskiej radiologii, w Krakowie, tam, gdzie się ona narodziła, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowano jubileuszową wystawę.
Ciekawy wkład w historię techniki radiologicznej wnieśli polscy inżynierowie: Sławomir Szwed, Jerzy Goździk306 oraz George Grabowski. W 1997 r. zaprojektowali nowe rozwiązanie dla ruchu angiografu. W znanej i powszechnie stosowanej konstrukcji pozycjonera podłogowego dla zestawu lampa – wzmacniacz
Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego
PAN w Warszawie.
306
Sławomir Szwed, Jerzy Goździk – inżynierowie, absolwenci Politechniki Warszawskiej
(specjalność aparatura medyczna).
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Angiograf – system „nożycówka”

obrazowy, zwanej LC, przecięto u nasady ramię L, a w tym miejscu zamontowano
połączenie obrotowe. W ten sposób uzyskano dodatkowy stopień swobody ruchu
– złożenie dwóch ruchów obrotowych umożliwiło uzyskanie dodatkowego ruchu
liniowego dla zestawu lampa RTG – wzmacniacz obrazowy, wzdłuż osi długiej
stołu. Dzięki komputerowemu sterowaniu ruchów obrotowych ruch liniowy był
precyzyjny i powtarzalny. Nowy system umożliwiał badanie układu naczyniowego pacjenta na odcinku ok. 160 cm. Konstruktorzy nazwali go „nożycówką”.
Prototyp angiografu z nowym typem pozycjonera zaprezentowano w 1997 r. na
stoisku firmy OMI, na wystawie towarzyszącej międzynarodowej konferencji kardiologicznej w Nowym Orleanie. W 2001 r. George Grabowski307 utworzył osobną firmę International Medical Design, w której w 2001 r. wyprodukowano dwa
angiografy o nowej konstrukcji. Jeden z nich w 2003 r. trafił do pracowni angiograficznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie z powodzeniem
pracował przez szereg lat. Mimo sukcesu konstruktorzy nie zgłosili nowego rozwiązania do Urzędu Patentowego.
W 2007 r. firma Toshiba wprowadziła na rynek aparat angiograficzny z pozycjonerem LC o analogicznej konstrukcji, jak zastosowano to w „nożycówce”. Za
to rozwiązanie otrzymała prestiżową nagrodę organizacji Frost&Sullivan za najbardziej innowacyjne rozwiązanie roku. Ojcem pomysłu uznano amerykańskiego
kardiologa, Johna Cheathama308.
307
308

George Grabowski – inżynier, absolwent Politechniki Gdańskiej.
Na podstawie materiałów udostępnionych przez Sławomira Szweda.
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Andrzej Ziemiański

Okładka książki Historia
radiologii polskiej na tle
radiologii światowej

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych następowała coraz wyraźniejsza cyfryzacja całej radiologii, co obejmowało także radiografię oraz systemy wspomagające.
W różnych zakładach testowano, a potem uruchamiano systemy do cyfrowej radiografii pośredniej. Następnie, kolejno uruchamiano systemy RIS w 1998 r., do
teleradiologii w 1998 r. oraz PACS w 2000 r.309.
W 1998 r. uruchomiono serwis internetowy www.polradiologia.org służący
całemu polskiemu środowisku związanemu z radiologią310.
W 1999 r. Andrzej Ziemiański311, przewodniczący komisji ds. szkoleń PLTR,
dokonał gruntownej reformy egzaminu specjalizacyjnego. Egzamin został podzielony na część teoretyczną w formie centralnego, pisemnego egzaminu testowego
oraz praktycznego, zunifikowanego egzaminu z użyciem komputerów312.
XX w. „zamknęło” wydanie dzieła pod redakcją Stanisława Leszczyńskiego
Hisoria radiologii polskiej na tle radiologii światowej313.
Według dostępnych danych, po raz pierwszy uruchomiono te systemy w Zakładzie Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
310
Serwis założył Andrzej Urbanik z Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
311
Andrzej Ziemiański (1932-2013) – profesor, specjalista radiologii. Wieloletni kierownik
Zakładu Radiologii Klinicznej i Kierownik Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.
312
Pomysł egzaminu w formie „komputerowej” pochodzi od Andrzeja Urbanika, a program
stworzył Robert Chrzan – obaj z Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
313
S. Leszczyński, Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej.
309
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SUPLEMENT
Informacje związane ze stowarzyszeniami, wydarzeniami
oraz wydawnictwami z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej
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Charles Romanowski (Sheffield)
Olgierd Rowiński (Warszawa)
Andrzej Urbanik (Kraków)
Marek Sąsiadek (Wrocław)
Michael Brandt-Zawadzki (Stanford)
Jan Świątkowski (Warszawa)
Alex Rovira (Barcelona)
Jelle Barensz (Nijmegen)
Jan Baron (Katowice)
Andrzej Drop (Lublin)

LAUREACI MEDALU
im. Witolda Zawadowskiego
„Za zasługi dla Radiologii Polskiej”
1986
1986
1986
1986
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Stanisława Spettowa (Kraków)
Stanisław Kubicz (Warszawa)
Szczęsny L. Zgliczyński (Warszawa)
Mieczysław Bielecki (Gdańsk)

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1989
1992
1992
1992
1992
1992
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Juliusz Borejko (Warszawa)
Janusz Buraczewski (Warszawa)
Zbigniew Iwiński (Warszawa)
Adam Kaczurba (Warszawa)
Tadeusz Kaniowski (Warszawa)
Josef P. Mans (Erlangen)
Wanda Moczkowa (Poznań)
Bohdan Romanowski (Katowice)
Edyna Barbara Słoma-Wałejko (Bydgoszcz)
Maria Sypniewska (Szczecin)
Jadwiga Wygodzka-Lipska (Łódź)
Jerzy Wójtowicz (Poznań) (pośmiertnie)
Aleksander Giermański (Wrocław)
Kazimierz Pietroń (Lublin)
Herman Artman (Wrocław)
Henryk Mynthe (Opole)
Ludwik Smajkiewicz (Lublin)
Bogusława Benendo-Kapuścińska (Warszawa)
Zdzisława Bem (Wrocław)
Mieczysław Bielecki (Gdańsk)
Zdzisław Boroń (Bydgoszcz)
Bohdan Daniel (Szczecin)
Irena Fleszarowa (Warszawa)
Janusz Grądzki (Poznań)
Andrzej Jakubowski (Warszawa)
Danuta Leitner (Warszawa)
Marian Klamut (Lublin)
Ewa Kuligowska (Boston)
Stanisław Leszczyński (Warszawa)
Roman Marciniak (Wrocław)
Krzysztof Moroń (Wrocław)
Kazimierz Niezabitowski (Szczecin)
Edward Prokop (Rzeszów)
Bogdan Pruszyński (Warszawa)
Zygfryd Wawrzynek (Katowice)
Jan Baron (Katowice)
Zygmunt Domański (Szczecin)
Irena Filipiak-Miastkowska (Łódź)
Adam Kulicz (Bytom)
Jerzy Mastlerski (Warszawa)
Halina Naturska (Kraków)
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1998
1998
1998
1998
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2010
2010
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Krystyna Potocka (Warszawa)
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin)
Marian Wołek (Wrocław)
Andrzej Ziemiański (Poznań)
Witold Augustyński (Kraków)
Zofia Bieganowska-Klamut (Lublin)
Teresa Danielewicz-Wytrychowska (Wrocław)
Andrzej Drop (Lublin)
Tadeusz Fiwek (Szczecin)
Róża Głogowska (Katowice)
Eugeniusz Jaroszek (Kielce)
Maria Kowalczyk (Kraków)
Romuald Piotrowski (Olsztyn)
Antoni Samojedny (Rzeszów)
Jan Świątkowski (Warszawa)
Grażyna Wilk (Szczecin)
Michał Brzewski (Warszawa)
Joanna Gibińska (Katowice)
Bożena Góraj (Łódź)
Andrzej Jaśkiewicz (Kielce)
Olgierd Kapuściński (Warszawa)
Marta Mazur (Kielce)
Jan Michalski (Kielce)
Krystyna Oleszczuk-Raszke (Szczecin)
Irena Orłowska-Grela (Wrocław)
Bogdan Pawlak (Poznań)
Olgierd Rowiński (Warszawa)
Andrzej Urbanik (Kraków)
Jerzy Walecki (Warszawa)
Marian Węgorkiewicz (Wrocław)
Andrzej Ziemiański (Poznań)
Janusz Złomaniec (Lublin)
Elżbieta Jopowicz (Kielce)
Wanda Cyrul (Kraków)
Wiesław Kapturski (Kraków)
Elżbieta Jezierska (Lublin)
Zbigniew Kaurzel (Łódź)
Stanisław Boczoń (Białystok)
Jerzy Garcarek (Wrocław)
Alicja Gierach (Warszawa)
Jacek Heciak (Kielce)

2010
2010
2010
2010
2010
2013
2013
2013
2013
2016
2016
2016
2016
2019
2019
2019
2019
2019

Tomasz Jargiełło (Lublin)
Andrzej Karwowski (Poznań)
Władysław Lasek (Bydgoszcz)
Ryszard Pacho (Warszawa)
Marek Sąsiadek (Wrocław)
Barbara Bobek-Billewicz (Gliwice)
Ewa Kluczewska (Zabrze)
Tadeusz Biegański (Łódź)
Marek Stajgis (Poznań)
Anna Chodorowska (Wrocław)
Wiesław Guz (Rzeszów)
Urszula Łebkowska (Białystok)
Elżbieta Stefanowicz (Olsztyn)
Witold Krupski (Lublin)
Elżbieta Jurkiewicz (Warszawa)
Joanna Pilch-Kowalczyk (Katowice)
Andrzej Cieszanowski (Warszawa)
Janusz Dębski (Gdańsk)

LAUREACI NAGRÓD NAUKOWYCH TOWARZYSTWA
1966
1966
1968
1968
1970
1970
1970
1972
1972
1972
1974
1974
1974
1977
1977
1977
1977
1980
1980

Janusz Bowkiewicz (Warszawa)
Jan Doroszewski (Warszawa)
Marian Klamut (Lublin)
Andrzej Kapuściński (Warszawa)
Olgierd Billewicz (Gdańsk)
Piotr Kozłowski (Warszawa)
Ryszard Rajszys (Warszawa)
Jan Dobek (Poznań)
Leopold Łazęcki (Warszawa)
Jerzy Zajgner (Łódź)
Bogdan Pruszyński (Warszawa)
Ludwig Pietraszkiewicz (Poznań)
Tadeusz Mielecki i Renata Tuszewska (Wrocław)
Krzysztof Mlosek (Wrocław)
Kazimierz Rzymski (Poznań)
Jacek Starzyk (Wrocław)
Andrzej Ziemiański (Poznań)
Zdzisława Bem (Wrocław)
Andrzej Drop (Lublin)
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1980
1980
1983
1983
1986
1986
1989
1992
1992
1995
1995
1995
1995
1998
1998
1998
2001
2001
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2010
2010
2010
2013
2013
2013
2013
2013
2014
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Jerzy Zajgner z zespołem (Łódź)
Wojciech Szmigielski (Lublin)
Teresa Kryst-Widźgowska (Warszawa)
Edward Dyrkacz (Łódź)
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin)
Wojciech Szmigielski (Lublin)
Włodzimierz Paprzycki (Poznań)
Małgorzata Warzywoda (Poznań)
Andrzej Urbanik (Kraków)
Marek Grzegorzewski (Bydgoszcz)
Grzegorz Małek (Warszawa)
Michał Studniarek (Łódź)
Witold Stelmaszczyk (Warszawa)
Marek Gołębiowski (Warszawa)
Włodzimierz Paprzycki (Poznań)
Radosław Pietura (Lublin)
Piotr Sosnowski (Poznań)
Barbara Uhl (Kraków)
Marek Stajgis (Poznań)
Małgorzata Tacikowska (Warszawa)
Andrzej Urbanik (Kraków)
Jarosław Mądzik (Warszawa)
Katarzyna Gruszczyńska
Robert Chrzan (Kraków)
Tomasz Jargiełło (Lublin)
Radosław Pietura (Lublin)
Urszula Łebkowska (Białystok)
Paweł Brzegowy (Kraków)
Anna Siemianowicz (Katowice)
Dąbrówka Sokołowska (Wrocław)
Krzysztof Kowalewski (Wrocław)
Zbigniew Serafin (Bydgoszcz)
Urszula Zaleska-Dorobisz (Wrocław)
Amira Bryll (Kraków)
Daniel Knap (Katowice)
Izabela Herman-Sucharska (Kraków)
Sylwia Drewa (Bydgoszcz)
Justyna Rembak-Szynkiewicz (Gliwice)
Joanna Bladowska (Wrocław)
Joanna Kabat, Przemysław Król (Siedlce)
Maciej Krupiński (Warszawa)*

2014
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2018
2019
2019
2019

Iwona Sudoł-Szopińska, Andrzej Urbanik (Warszawa/Kraków)**
Anna Zimny (Wrocław)*
Dawid Szwedowski (Toruń)**
Joanna Bladowska (Wrocław) (za lata 2013-2015, I nagroda)
Andrzej Cieszanowski (Warszawa) (za lata 2013-2015, II nagroda)
Elżbieta Łuczyńska (Kraków) (za lata 2013-2015, III nagroda)
Katarzyna Krupa (Warszawa)*
Adam Łukasiewicz (Białystok)**
Monika Bekiesińska-Figatowska (Warszawa)*
Łukasz Paluch (Warszawa)*
Łukasz Paluch (Warszawa)**
Monika Bekiesińska-Figatowska (Warszawa) (za lata 2016-2018,
I nagroda)
Paweł Gać (Wrocław) (za lata 2016-2018, II nagroda)
Robert Antoniak (Warszawa) (za lata 2016-2018, III nagroda)
* nagroda za artykuł o najwyższym IF
** nagroda za artykuł w PJR, który uzyskał najwyższą liczbę cytowań

NAGRODA „DIAMENTOWY PROMIEŃ”
Dla najbardziej aktywnych radiologicznych, studenckich kół naukowych
kierunku lekarskiego i elektroradiologii
2019

2019

SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie
– najaktywniejsze koło naukowe kierunku lekarskiego w okresie
2016-2018
SKN „Młoda Elektroradiologia” przy Katedrze Elektroradiologii
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
– najaktywniejsze koło naukowe kierunku elektroradiologia w okresie
2016-2018

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY TOWARZYSTWA
1989
1989
1989
1989

Józef Słota (General Electric)
Reinhold Herringer (Siemens)
Roman Korzeniewski (Hellige)
Kleyn Mole Kamp (Philips Medical Systems)
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1989
1992
1992
1992
2001
2001
2010

Horst Langner (Siemens)
WZF Foton
Jerzy Turzewski (Siemens)
Toshiba
Remigiusz Książkiewicz (Nycomed)
Burkhard Langguth (Schering)
Paweł Franczuk (Bayer-Schering)

Kalendarium zostało zapoczątkowane przez prof. Jerzego Zajgnera (Łódź),
a następnie kontynuowane przez prof. Andrzeja Urbanika (Kraków).

STOWARZYSZENIA NAUKOWE
Z DZIEDZINY ELEKTRORADIOLOGII, FIZYKI
MEDYCZNEJ I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Polskie Towarzystwo Elektroradiologii
Założone w roku 2010
Główna impreza to Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Radiologii
www.pte.net.pl
Stowarzyszenie Elektroradiologii
Założone w roku 2014
http://stow-elektroradiologii.pl/
Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii
Założone w roku 2012
www.pste.pl
Naukowe Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii im. Danuty Leitner
Założone w roku 2012
www.nste.pl
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
Założone w roku 1965
www.ptfm.pl
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
Założone w roku 2003
www. http://ptib.ibib.waw.pl
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NAJWAŻNIEJSZE OGÓLNOPOLSKIE IMPREZY
NAUKOWE Z ZAKRESU ELEKTRORADIOLOGII,
FIZYKI MEDYCZNEJ I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Sympozjum Radiologia Wspólna Sprawa (RWS)
Organizator: Stowarzyszenie Elektroradiologii
Od roku 20012
Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Radiologii
Organizator: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii
Od roku 2010
Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii
Od roku 2012
Konferencja Promieniowanie Jonizujące w Medycynie (PJOMED)
Organizator: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Od roku 2009
Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
Organizator: Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
Od roku 2004
Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
Od roku 1998
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NAJWAŻNIEJSZE OGÓLNOPOLSKIE, STUDENCKIE
KONFERENCJE NAUKOWO-SZKOLENIOWE
Konferencja Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologii (SOFOR)
Organizator: Koło Naukowe przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Od roku 20015
Konferencja Młoda Elektroradiologia
Organizator: Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Elektroradiologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Od roku 2013
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Czasopisma naukowe z zakresu diagnostyki
obrazowej, fizyki medycznej i bioinżynierii
Polish Journal of Radiology
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologii
Inżynier i Fizyk Medyczny
Indygo Media
Biocybernetics and Biomedical Engineering
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
Acta of Bioengineering and Biomechanics
Politechnika Wrocławska
Polish Journal of Medical Physics and Engineering
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
Inżynieria Biomedyczna
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
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