
Okres mi´dzywojenny

MyÊl stworzenia specjalnego wydawnictwa, poÊwi´conego
zagadnieniom nowotworów i walki z rakiem powsta∏a
w Polsce, jako jedna z pierwszych w Êwiecie. W 1906 r. dr
M. Rejchman i dr J. Jaworski utworzyli w Warszawie Ko-
mitet do Walki z Rakiem, ustalajàc obszerny program
dzia∏ania i przewidujàc mi´dzy innymi wydanie specjalne-
go pisma, poÊwi´conego zagadnieniom walki z rakiem.
Realizacj´ tych zamierzeƒ uniemo˝liwi∏y jednak˝e trudno-
Êci stwarzane przez w∏adze okupacyjne. Dopiero po odzy-
skaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci myÊl zorganizowania

akcji przeciwrakowej od˝y∏a na nowo. Dnia 6 czerwca
1921 roku ukonstytuowa∏ si´ w Warszawie Polski Komitet
do Zwalczania Raka. Pomimo skromnych Êrodków mate-
rialnych Komitet przystàpi∏ do dzia∏ania w sposób ener-
giczny i nacechowany wielkim zapa∏em. Widomym przeja-
wem tej dzia∏alnoÊci sta∏o si´ wydanie w∏asnego czasopi-
sma, któremu nadano nazw´ Biuletyn Polskiego Komitetu

do Zwalczania Raka (Ryc. 1). Pierwszy zeszyt wymienione-
go czasopisma ukaza∏ si´ w kwietniu 1923 r. Redaktorem
Biuletynu zosta∏ dr med. Stefan Sterling-Okuniewski.

By∏o to wówczas przedsi´wzi´cie pionierskie. Wcze-
Êniej powsta∏y zaledwie dwa czasopisma poÊwi´cone wy-
∏àcznie walce z rakiem: niemiecka Zeitschrift fur Krebs-

forschung (1903 r.) i francuski Bulletin de l'Association

Francaise pour l'Etude du Cancer (1909 r.). Dla porówna-
nia – Cancer Research zaczà∏ ukazywaç si´ w roku 1940,
a Cancer, British Journal of Cancer, Journal of the National

Cancer Institute – dopiero w roku 1948.
Dalsze zeszyty Biuletynu Polskiego Komitetu do Zwal-

czania Raka zacz´∏y si´ ukazywaç w 3-miesi´cznych odst´-
pach, podajàc komunikaty z dzia∏alnoÊci, dane dotyczàce
akcji przeciwrakowej w kraju i za granicà oraz przeglàd pi-
Êmiennictwa onkologicznego. Jeden z kolejnych zeszy-
tów, na który z∏o˝y∏y si´ prace poÊwi´cone patologii roz-
maitych guzów z∏oÊliwych, otrzyma∏ tytu∏ – Nowotwory.
Nazwa ta musia∏a spotkaç si´ z uznaniem, skoro od 1928
r. sta∏a si´ w∏aÊciwym, sta∏ym tytu∏em pisma. Nazw´ Biu-

letyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka pozostawio-
no w podtytule (Ryc. 2), co w oczywisty sposób dowodzi
zachowania ciàg∏oÊci.

O ile w Biuletynie przewa˝a∏y prace o charakterze
organizacyjnym, sprawozdawczym i przeglàdy piÊmien-
nictwa, o tyle w Nowotworach zacz´∏y one ust´powaç miej-
sca powa˝nym pracom naukowym, majàcym cz´sto cha-
rakter doÊwiadczalny. By∏ to Êwiadomy wybór Redakcji,
pragnàcej stworzyç ambitne pismo o charakterze par excel-

lence naukowym. Nowotwory sta∏y si´ kwartalnikiem o do-
skona∏ej szacie graficznej, wydawanym na kredowym pa-
pierze. Poczyniono starania o zamieszczenie w niektó-
rych pracach kolorowych wykresów i tablic, a nawet
wielobarwnych mikrofotografii. By∏o to mo˝liwe m.in.
dzi´ki hojnemu wsparciu Fundacji im. hr. Jakuba Potoc-
kiego.

51

Rys historyczny czasopisma Nowotwory (1923-2005)

Prace kwartalnika „Nowotwory”, 
ich autorzy oraz kolejne komitety 
redakcyjne wspó∏tworzyli intelektualne 
podstawy rozwoju polskiej onkologii.

Prof. Hanna Ko∏odziejska

Ryc. 1. Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka ukaza∏ si´ po
raz pierwszy w 1923 roku



Nie zapominano o odnotowaniu wydarzeƒ o znacze-
niu historycznym, np. 25-lecia odkrycia radu, lub stworze-
nia „Polskiego Daru Narodowego Marii Sk∏odowskiej-
Curie” na rzecz budowy Instytutu Radowego w War-
szawie.

Na ∏amach pisma zosta∏y te˝ utrwalone najwa˝niejsze
wydarzenia w dziedzinie walki z rakiem w Polsce.

Dnia 14 grudnia 1924 r. odby∏ si´ w Warszawie
I Wszechpolski Zjazd w Sprawie Walki z Rakiem zorgani-
zowany przez Polski Komitet Przeciwrakowy. Przewod-
niczàcym obrad by∏ prof. St. Ciechanowski (Kraków). Dla
upami´tnienia Zjazdu w roku 1925 ukaza∏ si´ specjalny
numer Biuletynu (nr 6), który podawa∏ treÊç i przebieg
obrad i zawiera∏ postanowienia i uchwa∏y, jakie zapad∏y na
Zjeêdzie. Uchwa∏y te mia∏y powa˝ne znaczenie dla rozwo-
ju dzia∏alnoÊci przeciwrakowej w Polsce i tym samym
otwiera∏y nowe mo˝liwoÊci dla rozszerzenia perspektyw
wydawniczych czasopisma onkologicznego. Podstawowym
postanowieniem I Zjazdu by∏o utworzenie Ogólnopol-
skiego Komitetu do Walki z Rakiem w Polsce oraz zorga-
nizowanie samodzielnej sekcji dla prowadzenia badaƒ
nad rakiem przy Stowarzyszeniu Lekarzy i Przyrodników
Polskich.

W okresie 1926-1928 Redakcja rozpocz´∏a zamiesz-
czanie streszczeƒ prac z obcego piÊmiennictwa z rozma-
itych dziedzin nauki o raku. Streszczenia te, niekiedy bar-

dzo gruntowne i wyczerpujàco omawiajàce dany temat,
mia∏y du˝à wartoÊç.

W roku 1929 zorganizowano w Warszawie II Zjazd
Przeciwrakowy. Ze sprawozdania zamieszczonego w No-

wotworach wynika, ˝e Zjazd zgromadzi∏ 250 uczestników,
a podczas obrad wyg∏oszono 14 referatów z dziedziny on-
kologii klinicznej i eksperymentalnej oraz z zakresu orga-
nizacji walki z rakiem.

Rok 1929 przyniós∏ tak˝e bardzo po˝ytecznà innowa-
cj´ w dzia∏alnoÊci Redakcji Nowotworów, a mianowicie
zamieszczanie wykazu prac o tematyce onkologicznej, ja-
kie ukaza∏y si´ w piÊmiennictwie polskim w okresie minio-
nego roku.

W zwiàzku ze zwi´kszajàcym si´ nap∏ywem do teki
redakcyjnej prac o ró˝norodnej tematyce zasz∏a koniecz-
noÊç rozszerzenia sk∏adu Redakcji Nowotworów i utworze-
nia Komitetu Redakcyjnego. Komitet ten ukonstytuowa∏
si´ w roku 1930 w nast´pujàcym sk∏adzie: prof. K. Bo-
cheƒski (Lwów), prof. S. Ciechanowski (Kraków), prof.
A. Czy˝ewicz (Warszawa), prof. A. Januszewicz (Wilno),
prof. A. Jurasz (Poznaƒ), dr med. J. Laskowski (Warsza-
wa), dr med. J. Marzyƒski (¸ódê), prof. W. Nowicki
(Lwów), prof. L. Paszkiewicz (Warszawa), dr med. B. Wej-
nert (Warszawa).

W roku 1932 ukaza∏ si´ zeszyt 3/4 tomu VII, b´dàcy
pami´tnikiem III Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwrako-
wego w ¸odzi, który odby∏ si´ w dniach 30-31 paêdzierni-
ka 1932 r. Na Zjazd przyby∏o oko∏o 400 osób, w czasie ob-
rad wyg∏oszono 32 referaty. Na ∏ódzkim Zjeêdzie powsta∏
projekt utworzenia Ogólnos∏owiaƒskiej Ligi Przeciwra-
kowej z udzia∏em åSR, Jugos∏awii, Bu∏garii i Polski, a No-

wotwory mia∏y przekszta∏ciç si´ w ogólnos∏owiaƒskie cza-
sopismo Acta Slavica Neoplasmatica. Projekt ten jednak-
˝e nie zosta∏ urzeczywistniony.

W roku 1937 Redakcja Nowotworów wyda∏a specjal-
ny numer (zeszyt 1/2 tomu XII) b´dàcy pami´tnikiem
IV Ogólnopolskiego Zjazdu dla Walki z Nowotworami –
w Wilnie, który odby∏ si´ w dniach 6-8 grudnia 1936 r.
Materia∏y redagowa∏ Sekretarz Generalny Zjazdu prof.
K. Pelczar. W zjazdowym numerze Nowotworów zgroma-
dzono cenny i interesujàcy materia∏ obrazujàcy powa˝ny
dorobek rodzimy w zakresie onkologii. Obrady Zjazdu
odby∏y si´ w 6 sekcjach. Wnioski koƒcowe Zjazdu Wileƒ-
skiego nawo∏ujàce do organizacji specjalnych zak∏adów
leczniczych dla chorych na nowotwory, ujednostajnienia
metod leczenia raka na terenie ca∏ego kraju, dokszta∏ca-
nia lekarzy w dziedzinie onkologii i wprowadzenia wy-
k∏adu z tego przedmiotu do programu studiów nie straci-
∏y do chwili obecnej nic ze swej aktualnoÊci.

Nale˝y przypomnieç krótkie dane biograficzne re-
daktorów naczelnych Biuletynu Polskiego Komitetu do

Zwalczania Raka i czasopisma Nowotwory – doc. dr med.
i fil. Stefana Sterlinga-Okuniewskiego (1884-1934) i dr
med. Bronis∏awa Wejnerta (1880-1946) oraz prof. dr med.
J. Hornowskiego (1874-1923), który redagowa∏ zeszyt spe-
cjalny zatytu∏owany Nowotwory. Z zeszytem zwiàzana jest,
jak ju˝ wspomniano, geneza obecnej nazwy czasopisma.
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Ryc. 2. Od 1928 r. pismo ukazywa∏o si´ jako Nowotwory, z zachowa-
niem poprzedniej nazwy w podtytule



Doc. dr med. i fil. Stefan Sterling-Okuniewski urodzi∏
si´ w Warszawie w roku 1884. Tutaj ukoƒczy∏ szko∏´ Êred-
nià i rozpoczà∏ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Za udzia∏ w ruchu niepodleg∏oÊcio-
wym zosta∏ wydalony z uczelni i w roku 1904 zmuszony by∏
wyjechaç za granic´, gdzie po studiach w Zurychu i Wro-
c∏awiu uzyska∏ dyplomy doktora medycyny i doktora filo-
zofii. W ¸odzi za∏o˝y∏ pierwszà w Polsce Przychodni´
Przeciwrakowà. W roku 1924 habilitowa∏ si´ z dziedziny
patologii i terapii chorób wewn´trznych, prowadzàc na-
st´pnie wyk∏ady zlecone dla studentów. W roku 1928 po-
wo∏any zosta∏ na stanowisko ordynatora Oddzia∏u We-
wn´trznego Szpitala Ujazdowskiego i pozosta∏ na nim do
koƒca ˝ycia.

Dzia∏alnoÊç na polu zwalczania raka wznowi∏ w roku
1921 b´dàc jednym z g∏ównych za∏o˝ycieli Polskiego Ko-
mitetu do Zwalczania Raka. Od poczàtku, tj. od 1923 r.
zajmowa∏ stanowisko Redaktora Biuletynu, a nast´pnie
pisma Nowotwory i po∏o˝y∏ olbrzymie zas∏ugi zarówno

dla rozwoju czasopisma, jak na polu organizacji walki
z rakiem. By∏ jednym z najbardziej zas∏u˝onych i najpraco-
witszych cz∏onków Zarzàdu Polskiego Komitetu do Zwal-
czania Raka, odgrywajàc czo∏owà rol´ w organizacji zjaz-
dów i wystaw przeciwrakowych. Doc. dr med. Stefan Ster-
ling-Okuniewski do ostatnich chwil ˝ycia kierowa∏
Redakcjà czasopisma Nowotwory, wykazujàc niepospolità
energi´, pracowitoÊç i wielkà erudycj´ (Ryc. 3).

Dr med. Bronis∏aw Adam Wejnert zosta∏ naczelnym
redaktorem Nowotworów po Êmierci doc. Sterling-Oku-
niewskiego w roku 1934 i pracowa∏ na tym stanowisku
do wybuchu wojny. Studia lekarskie ukoƒczy∏ w 1906 r. na
Uniwersytecie w Dorpacie. W I Wojnie Âwiatowej bra∏

udzia∏ w szeregach armii rosyjskiej w randze kapitana-le-
karza i przebywa∏ przez 4 lata w Rosji. Po powrocie do
Polski rozpoczà∏ o˝ywionà prac´ na polu walki z rakiem.
W roku 1921 by∏ jednym z za∏o˝ycieli Polskiego Komitetu
do Zwalczania Raka i jednym z najbardziej czynnych
cz∏onków Zarzàdu, piastujàc godnoÊç wiceprezesa a˝ do
wybuchu wojny. Uruchomi∏ pierwszà w Warszawie przy-
chodni´ dla chorych na nowotwory. Przez ca∏e ˝ycie ˝ywo
interesowa∏ si´ sprawà organizacji specjalnych oddzia∏ów
dla chorych na raka i opieki nad nieuleczalnie chorymi.
Dr Wejnert wybitnie przyczyni∏ si´ do organizacji czte-
rech Zjazdów Przeciwrakowych w Polsce w okresie 1924-
-1936, bra∏ ˝ywy udzia∏ w pracach Komitetu Budowy In-
stytutu Radowego im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w War-
szawie (Ryc. 4).

Prof. dr med. Józef Hornowski by∏ znakomitym ana-
tomopatologiem, czynnie uczestniczy∏ w pracach Polskie-
go Komitetu do Zwalczania Raka jako przewodniczàcy
posiedzeƒ naukowych, prelegent w organizowanych wy-
k∏adach oraz wspó∏redaktor prac opublikowanych w spe-
cjalnym zeszycie zatytu∏owanym Nowotwory.

Âwiadectwo dojrza∏oÊci uzyska∏ w Lublinie w roku
1895, a nast´pnie wyjecha∏ do Dorpatu celem studiów na
Wydziale Lekarskim. Ju˝ jako student wykaza∏ olbrzymià
inteligencj´ i da∏ si´ porwaç urokowi prawdziwej nauki.
W latach 1900-1901 odby∏ studia w Pary˝u i Berlinie, po
czym w okresie 1902-1907 pracowa∏ w Szpitalu Przemie-
nienia Paƒskiego w Warszawie pod kierunkiem Edwar-
da Zieliƒskiego, interesujàc si´ szczególnie anatomià pa-
tologicznà. W roku 1907 uzyska∏ asystentur´ w Zak∏adzie
Anatomii Patologicznej we Lwowie i wstàpi∏ na drog´ ba-
dacza-teoretyka. W roku 1908 zosta∏ promowany na sto-
pieƒ doktora medycyny. W roku 1910 habilitowa∏ si´,
a w roku 1914 objà∏ katedr´ anatomii patologicznej we
Lwowie. W roku 1919 objà∏ kierownictwo Zak∏adu Anato-
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Ryc. 3. Doc. Stefan Sterling-Okuniewski 
– pierwszy Redaktor w latach 1923-34

Ryc. 4. Dr Bronis∏aw Wejnert – Redaktor w latach 1934-39



mii Patologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wyka-
za∏ si´ tak ogromnà wiedzà i zdolnoÊciami badawczymi, ˝e
zosta∏ wybrany cz∏onkiem Paƒstwowej Rady Zdrowia
i Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci (Ryc. 5).

Sekretarzem Redakcji by∏ w latach 1928-29 dr Józef
Laskowski (1900-1970) patolog. Od chwili powstania In-
stytutu Radowego pracowa∏ w nim jako kierownik Pra-
cowni Histopatologicznej przez 38 lat. W latach 1956-61
by∏ dyrektorem Instytutu. Twórca m.in. polskiej szko∏y
histokliniki, pierwszy w Polsce wprowadzi∏ metod´ oligo-
biopsji. Cz∏onek Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci i Pol-
skiej Akademii Nauk, pierwszy Cz∏onek Honorowy Pol-
skiego Towarzystwa Onkologicznego.

Od 1929 r. do wybuchu wojny sekretarzem Redakcji
by∏ dr Wiktor Kaliciƒski (1896-1940) patolog, ˝o∏nierz
POW i Pierwszej Brygady Legionów, uczestnik wojny
1920 r. Kierownik Zak∏adu Patologii Szpitala Ujazdow-
skiego, mjr WP. Obdarzony najwy˝szym zaufaniem Êrodo-
wiska legionowego dokona∏ w 1935 r. wraz z Józefem La-
skowskim balsamacji zw∏ok Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskie-
go. Na fotografii z pogrzebu Marsza∏ka na Wawelu
widoczny obok Aleksandry Pi∏sudskiej i gen. Boles∏awa
Wieniawy D∏ugoszowskiego. Wieloletni aktywny cz∏onek
Komitetu do Zwalczania Raka. Wi´zieƒ Kozielska, za-
mordowany przez NKWD w Katyniu.

W latach 1923-38 ukaza∏o si´ 13 tomów czasopisma
w nast´pujàcym porzàdku:
Tom I (Nr 1-8) - 1923-1925
Tom II (Nr 9-16) - 1926-1927
Tom III (Nr 17-20) - 1928-1929
Tom IV (Nr 21-24) - 1929-1930
Tom V (Nr 25-28) - 1930
Tom VI (Nr 29-32) - 1931
Tom VII (Nr 33-36) - 1932
Tom VIII (Nr 37-40) - 1933
Tom IX (Nr 41-45) - 1934

Tom X (Nr 45-48) - 1935
Tom XI (Nr 49-52) - 1936
Tom XII (Nr 53-56) - 1937
Tom XIII (Nr 57-60) - 1938

Wydanie tomu XIV przerwane zosta∏o przez wybuch
wojny.

Wykaz wa˝niejszych prac og∏oszonych w Biuletynie
Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka i piÊmie 
Nowotwory w okresie 1923-1938

1. Raczyƒski SM. W sprawie walki z rakiem. Biul Pol

Kom Zwalcz Raka 1923; 1: 6-27.
2. Hornowski J. W sprawie nazw „rak” i „mi´sak”. No-

wotwory 1923; 2, 1: 5-6.
3. Paszkiewicz L. O rakotwórczym dzia∏aniu smo∏y poga-

zowej. Nowotwory 1923; 2, 1: 7-29.
4. Skubiszewski L.. Nowotwory tarczycy. Nowotwory

1923; 2, 1; 30-46.
5. Dàbrowska J. Kilka uwag o nowotworach i nowotwo-

rzeniach w uk∏adzie krwiotwórczym na podstawie spo-
strzeganego przypadku przerostu uk∏adu siateczko-
wo-Êródb∏onkowego. Nowotwory 1923; 2, 1: 47-60.

6. Kowalski W. Znaczenie filogenezy w powstawaniu
nowotworów w zwiàzku z epulis congenita. Nowotwory

1923; 2,1: 61-69.
7. Czarnocki W. Kilka uwag o nowotworach grasicy na

podstawie spostrzeganego przypadku grasiczaka z∏o-
Êliwego (thymoma malignum). Nowotwory 1923; 2, 1:
70-79.

8. Wusatowski J. Pierwotny rak wàtroby. Nowotwory

1923; 2,1: 80-95.
9. Siedlecka A. Sarcoma primitivum pulmonis (∏àcznot-

kankowiec z∏oÊliwy, mi´sak). Nowotwory 1923; 2, 1:
96-102.

10. Pó∏torzycka St. Przyczynek do nowotworów z∏oÊli-
wych z k∏´bka szyjnego. Nowotwory 1923; 2, 1: 103-
-108.

11. Wejnert B. Rak w stosunku do innych chorób przewo-
du pokarmowego. Biul Pol Kom Zwalcz Raka 1923; 8:
42-45.

12. Grundzach I. Rak a nauka o witaminach. Biul Pol

Kom Zwalcz Raka 1923; 8: 36-41.
13. Miklaszewski W. Próba statystyki nowotworów z∏o-

Êliwych w Rzeczypospolitej Polskiej – rozdzia∏ I. Biul

Pol Kom Zwalcz Raka 1923; 8: 3-11.
14. Bartkiewicz B. Wp∏yw najnowszych poglàdów z za-

kresu biologii raka na leczenie jego teraz i w przy-
sz∏oÊci. Biul Pol Kom Zwalcz Raka 1923; 8: 17-36.

15. Jakubowicz H. O wartoÊci odczynu Bothelo w dia-
gnostyce raka. Biul Pol Kom Zwalcz Raka 1924; 4: 8-
-12.

16. Czy˝ewicz A. O leczeniu nowotworów radem.
Nowotwory 1929; 4, 1: 48-73.

17. Hirszfeld L, Halberówna W, Laskowski J. O w∏asno-
Êciach serologicznych tkanki normalnej i rakowej.
Nowotwory 1929; 4, 1: 98-100.
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Ryc. 5. Prof. dr med. Józef Hornowski (1874-1923)



18. Eiger M. O badaniach interferometrycznych. Nowo-

twory 1929; 4, 1: 100-113.
19. Eiger M., Czarnecki E. Wp∏yw uk∏adu nerwowego

mimowolnego na powstawanie nowotworów doÊwiad-
czalnych. Nowotwory 1929; 4, 1: 113-121.

20. Floksztrumpf M, Ko∏odziejski J, Milewski. Wspó∏-
czesne leczenie o∏owiem nowotworów z∏oÊliwych.
Nowotwory 1929; 4, 1: 153.

21. Floksztrumpf M. Wyniki trzyletniego stosowania radu
w nowotworach z∏oÊliwych narzàdów rodnych kobiet.
Nowotwory 1929; 4, 1: 144-153.

22. Flaks J. Wp∏yw tarczycy na wzrost mi´saka szczurze-
go. Nowotwory 1929; 4, 1: 122-144.

23. Pelczar K. O przebiegu niektórych odczynów odpor-
noÊciowych w raku. Nowotwory 1929; 4, 1: 97.

24. Miklaszewski W. Próba statystyki nowotworów z∏o-
Êliwych w Rzeczypospolitej Polski. Nowotwory 1929; 4,
2: 188-216; 384-402.

25. Pruszczyƒski A. Nab∏onkowiec z∏oÊliwy jàdra z ko-
mórek macierzystych plemników, Nowotwory 1929;
2: 155-172.

26. Stein J. O tworach ˝ó∏ciakowych (Xanthomata).
Nowotwory 1929; 4, 2: 172-188; 3, 272-289.

27. Kalecka R. Wahania poziomu cholestryny we krwi
u chorych na raka pod wp∏ywem promieni Röntgena.
Nowotwory 1929; 4, 3: 263-271.

28. Grynkraut B. O czynniku w powstawaniu, ˝yciu i le-
czeniu nowotworów. Nowotwory 1929; 4, 3: 249-262.

29. Wejnert B. Medycyna zapobiegawcza w raku.
Nowotwory 1929; 4, 4: 293-304.

30. Eiger M, Czarnecki E. Badania nad nowotworami
doÊwiadczalnymi. Nowotwory 1929; 4, 4: 331-380.

31. Sterling-Okuniewski S. Skojarzenie mi´saka p∏uca
z gruêlicà i ki∏à. Nowotwory 1931; 6, 1: 10-17.
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Okres powojenny

Po przerwie wojennej pierwszy zeszyt (a zarazem
tom) Nowotworów ukaza∏ si´ w 1950 r. (Ryc. 6). Zawiera∏
zbiór prac z V Zjazdu Przeciwrakowego, który odby∏ si´
rok wczeÊniej w Warszawie. Wydany zosta∏ przez Paƒ-
stwowy Zak∏ad Wydawnictw Lekarskich. Przez kolejnych
5 lat (z wyjàtkiem przerwy w 1953 r.) pismo wychodzi∏o
w postaci jednotomowych roczników. W 1952 r. po raz
pierwszy w druku ukaza∏ si´ adres Redakcji: Instytut On-
kologii ul. Wawelska 15.

W 1956 r. Nowotwory sta∏y si´ kwartalnikiem. Wy-
dawcà pozosta∏ PZWL (innych wtedy nie by∏o), ale od
pierwszego zeszytu tego roku w podtytule pojawi∏ si´ za-
pis: „Organ Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i In-
stytutu Onkologii im. Marii Sk∏odowskiej-Curie” (Ryc. 7).
W 1957 r. (odwil˝ popaêdziernikowa!) po raz pierwszy
na ok∏adce móg∏ si´ z powrotem pojawiç znak dawnego
Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka – teraz jako
znak Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (Ryc. 8).
By∏y to wówczas znaczàce zdarzenia – w poprzedzajàcym
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okresie stalinowskim nie pozwalano na kontynuacj´ dzia-
∏alnoÊci lekarskich stowarzyszeƒ przedwojennych.

Po wznowieniu wydawania pisma, w latach 1950-56,
Nowotwory redagowa∏ Franciszek ¸ukaszczyk (1897-1956),
pierwszy dyrektor Instytutu Radowego w latach 1932-56.
Stypendysta Fondation Curie w Pary˝u, uczeƒ Claudiusa
Regaud, twórca klinicznej szko∏y onkologicznej w Polsce.
Cz∏onek za∏o˝yciel Polskiego Towarzystwa Przeciwrakowe-
go, przewodniczàcy Polskiego Towarzystwa Onkologiczne-
go, cz∏onek Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci. (Ryc. 9).

Po jego Êmierci przez kolejnych 18 lat pismem kiero-
wa∏ prof. Witold Rudowski (1918-2001) chirurg, po wojnie
cz∏onek pierwszego zespo∏u chirurgicznego Instytutu Ra-
dowego, wieloletni sekretarz naukowy Instytutu. Dyrektor
Instytutu Hematologii, cz∏onek rzeczywisty Polskiej Aka-
demii Umiej´tnoÊci i Polskiej Akademii Nauk, przewod-
niczàcy Âwiatowego Kolegium Towarzystw Chirurgicz-

nych, wiceprzewodniczàcy Âwiatowej Organizacji Zdro-
wia, doktor honoris causa 8 uczelni. Âwiatowej s∏awy uczo-
ny, a zarazem humanista i erudyta (Ryc. 10). Tak opisywa∏
poczàtki swej roli: „Moje osobiste zwiàzki z Redakcjà
kwartalnika Nowotwory rozpoczynajà si´ w roku 1956,
w którym powo∏any zosta∏em na Sekretarza Redakcji.
Niestety, by∏ to okres pogarszajàcego si´ zdrowia Redak-
tora Naczelnego prof. Franciszka ¸ukaszczyka, który mi-
mo post´pujàcej szybko choroby popromiennej nadal in-
teresowa∏ si´ poziomem i ocenà prac wp∏ywajàcych do
Redakcji Nowotworów. Pami´tam pewnego dnia dyskusj´
nad sk∏adem nowego zeszytu Nowotworów przeprowa-
dzonà z prof. ¸ukaszczykiem wkrótce po wykonaniu Mu
przeze mnie bezpoÊredniego przetoczenia krwi od dawcy,
po którym stan Profesora dramatycznie lecz niestety krót-
kotrwale si´ polepszy∏”.
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Ryc. 8. Dawny znak Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka 
– obecnie jako znak Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – móg∏

pojawiç si´ na ok∏adce dopiero w wyniku „odwil˝y popaêdziernikowej”
w 1957 roku

Ryc. 6. Pierwszy powojenny zeszyt (a zarazem – rocznik) 
ukaza∏ si´ w 1950 roku

Ryc. 7. W 1956 r. odnotowano w podtytule, ˝e pismo jest organem 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Instytutu Onkologii



Redakcja nie mia∏a wówczas osobnego lokalu. Prof.
Rudowski wspomina∏: „˚ywo w mej pami´ci stojà posie-
dzenia Komitetu Redakcyjnego odbywajàce si´ w Biblio-
tece Instytutu Onkologii, które doprowadzi∏y do ustalenia
regulaminu zamieszczania prac, kryteriów, jakim nade-
s∏ane prace powinny odpowiadaç... Klimat tych posie-
dzeƒ, pozbawionych przymusu obecnoÊci, pe∏nych rze-
czowoÊci, rzetelnej krytyki naukowej, pozostanie na za-
wsze w mej pami´ci”.

W czerwcu 1974 r., po uprzedniej rezygnacji prof.
Rudowskiego, Walne Zgromadzenie XIII Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Onkologicznego powierzy∏o funkcj´
Redaktora prof. Hannie Ko∏odziejskiej (1914-2004)
(Ryc. 11). Pracowa∏a w Instytucie Radowym od 1943 r., po
wojnie kierowa∏a odbudowà Instytutu. Nast´pnie uczest-
niczy∏a w Polskiej Misji Zaopatrzeniowej w USA – dzi´ki
tej dzia∏alnoÊci uzyskaliÊmy m.in. 8 g radu i 10 aparatów
do rentegnoterapii. W latach 1954-80 dyrektor krakow-
skiego Oddzia∏u Instytutu, m.in. zainicjowa∏a nauczanie
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Ryc. 9. Dr Franciszek ¸ukaszczyk wznowi∏ wydawanie pisma
po wojnie i by∏ jego Redaktorem w latach 1950-56

Ryc. 10. Od 1956 roku Redaktorem pisma przez 18 lat 
by∏ prof. Witold J. Rudowski

Ryc. 11. Prof. Hanna Ko∏odziejska pe∏ni∏a funkcj´ Redaktora przez cztery kolejne kadencje 
– w latach 1975-90
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Tab. I. Redaktorzy i Rada Redakcyjna Nowotworów w okresie powojennym

Rok Redaktor Naczelny Zast./Sekret. nauk. Nowi cz∏onkowie Rady Redakcyjnej

1950 F. ¸ukaszczyk

1951 ”

1952 ”

1954 ”

1955 ”

1956 ” W. Rudowski (sekr. od zesz. 2)

W. Rudowski J. Zborzil (od zesz. 4) J. Laskowski, H. Ko∏odziejska, H. Godlewski

1957 ” ”

1958 ” ” K. Dux

1959 ” ”

1960 ” ”

1961 ” ”

1962 ” ”

1963 ” ” W. Jasiƒski

1964 ” ”

1965 ” ”

1966 ” ” J. Âwi´cki

1967 ” ”

1968 ” ”

1969 ” ”

1970 ” ”

1971 ” ” A. Urban

1972 ” ”

1973 ” ”

1974 ” ”

1975 H. Ko∏odziejska M. Pawlicki (sekr. nauk.) M. Dàbska, H. Gliƒska, T. Koszarowski, 
J. Kujawska, A. Marczyƒska, A. Micha∏owski, 
J. Oszacki, J. Staszewski, J. Steffen, L. Tar∏owska

1976 ” ”

1977 ” ”

1978 ” ”

1979 ” ” A. Hliniak, O. Mioduszewska

1980 ” ”

1981 ” P. Siedlecki (sekr. nauk.)

1982 ” ” A. Ku∏akowski, M. Pawlicki,

1983 ” ” J. Buraczewski, Z. Kuratowska, W. Zatoƒski

1984 ” ”

1985 ” ”

1986 ” ”

1987 ” J. Meyza (zast.) J. Leƒko, Z. Paszko, J. Sko∏yszewski

1988 ” ”

1989 ” ”

1990 ” ”

1991 J. Meyza E. Towpik (zast.) A. Borkowski, M. Chorà˝y, J. Dziukowa, 
D. Sadowska (sekr. techn.) B. Gwiazdowska, P. Janik, Z. Kietliƒska, 

J. KuÊ, T. Lewiƒski, B. Maciejewski,
J. Meder, W. Olszewski, J. P´szyƒski, 
J. Siedlecki, P. Siedlecki, J. Szymendera

1992 ” ”

1993 ” ”

1994 ” ”

1995 E. Towpik D. Sadowska (red. techn.) D. Bobilewicz, J. Jarosz, W. Mazurowski,
M.P. Nowacki, M. Reinfuss, J. Meyza

1996 ” ”



onkologii dla studentów medycyny, by∏a redaktorem
i wspó∏autorem pierwszego polskiego podr´cznika onko-
logii (1953 r.), w latach 1964-74 by∏a przewodniczàcà Za-
rzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Krakowski Oddzia∏ przy ul. Garncarskiej sta∏ si´ wów-
czas siedzibà Zarzàdu i Redakcji. Komitet Redakcyjny
uleg∏ znacznemu poszerzeniu (Tab. I). Sekretarzem na-
ukowym zosta∏ (ówczesny doktor) Marek Pawlicki. W la-
tach 1981-86, po powrocie siedziby Redakcji do Warszawy,
sekretarzem naukowym by∏ dr Piotr Siedlecki, a po jego
rezygnacji w 1987 r. funkcj´ zast´pcy Redaktora Naczelne-
go objà∏ prof. Jerzy Meyza.

W piÊmie ukazywa∏y si´ najwa˝niejsze polskie prace
z zakresu onkologii. Komitet Redakcyjny zainicjowa∏ te˝
publikacj´ serii artyku∏ów dotyczàcych historii walki z ra-
kiem w Polsce – ukaza∏o si´ na ten temat w sumie 11 prac.
Prof. Ko∏odziejska, podsumowujàc po latach swojà prac´
w piÊmie, napisa∏a: „Prace kwartalnika Nowotwory, ich
autorzy oraz kolejne komitety redakcyjne wspó∏tworzyli
intelektualne podstawy rozwoju polskiej onkologii. Bezpo-
Êredni udzia∏ w d∏ugiej historii tego pisma stanowi∏ dla
mnie wielki zaszczyt”.

W latach 1991-1994 kierowa∏ pismem prof. Jerzy
Meyza, (Ryc. 10). By∏ to okres trudny – PZWL zrezygno-
wa∏ z wydawania wszystkich naukowych czasopism lekar-
skich, trzeba by∏o dostosowaç si´ do warunków transfor-
macji. Prof. Meyza z powodzeniem przeprowadzi∏ pismo
przez ten okres, zainicjowa∏ te˝ zmian´ i unowoczeÊnienie
uk∏adu i szaty graficznej (Ryc. 12). Redakcja po raz pierw-
szy uzyska∏a w∏asnà, choç skromnà, siedzib´ – cz´Êç poko-
ju na parterze Instytutu przy ul. Wawelskiej, obok Zak∏a-
du Radioterapii. Obok publikowania najwa˝niejszych pol-
skich doniesieƒ z zakresu onkologii klinicznej odnotowano
te˝ – w szeregu artyku∏ów wspomnieniowych – Jubile-

uszowy Rok Onkologii Polskiej (1932-1992) i 70-lecie
kwartalnika – w 1993 roku. W chwili przenoszenia si´
Centrum Onkologii na Ursynów otrzymaliÊmy pierwszy
„prawdziwy” w∏asny lokal w budynku mieszczàcym m.in.
Bibliotek´ Naukowà i du˝à sal´ wyk∏adowà.
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Rok Redaktor Naczelny Zast./Sekret. nauk. Nowi cz∏onkowie Rady Redakcyjnej

1997 ” ” A. Cichocki, W. Domaga∏a, B. Jarzàb,
J. Jassem, A. Kawecki, K. Kobus, 
A. Kopacz, J. Kornafel, S. Korzeniowski, 
I. Koz∏owicz-Gudziƒska, G. Madej,
Cz. Radzikowski, W. Ruka, J. Zieliƒski

1998 ” ” J. Fijuth, J. JaÊkiewicz, A. Szaw∏owski

1999 ” ” E. Butruk, M. Krzakowski, A. Kukwa, 
J. Kulpa, J. Markowska, J. Kulpa,
A. Soko∏owski, S. Szala, K. Urbaƒski

2000 ” ”

2001 ” ” C. Altaner, M. Baumann, S.M. Bentzen, 
R.W. Blamey, R.M. Bukowski, L. Cataliotti, 
S. Dische, N. Gupta, R. Hancock, K.P. Hanson, 
H. zur Hausen, J. Horton, A. Howell, 
C.P. Karakousis, J. Kupiec-Weglinski, R.F. Mould,
H.T. Mouridsen, J. Overgaard, L.J. Peters, R. Rosell, 
M.I. Saundres, I.E. Smith, D.S. Soutar, A. Turrisi, 
Z. Wajsman, C.J.H. van de Velde, J.B. Vermorken,  
P.H. Wiernik, H. R. Withers, C. Zielinski

2002 ” ” J. van Dongen, J. Horton,
R.F. Mould (Co-Editor) M. Marchetti, T. Pieƒkowski, M. Wojtukiewicz

2003 ” ” M. Baum

2004 J. Walewski

Ryc. 12. Ok∏adka Nowotworów w latach 1992-98



W 1994 roku Redaktorem pisma zosta∏ – z woli Wal-
nego Zgromadzenia PTO – Edward Towpik (w poprzed-
niej kadencji – zast´pca prof. Meyzy). Ros∏a liczba nadsy-
∏anych prac – obj´toÊç pisma uleg∏a podwojeniu,
a w 1998 r. przekszta∏cono je w dwumiesi´cznik. 

Wprowadzono zasady przygotowywania prac do dru-
ku zalecane przez International Committee of Medical
Journal Editors (tzw. „Vancouver style”). Tekst tych „za-
sad”, przet∏umaczony w Redakcji, ukaza∏ si´ po raz pierw-
szy w j´zyku polskim w∏aÊnie na ∏amach naszego pisma.
W roku 1999 zasadniczo zmieniono format i szat´ gra-
ficznà – na odpowiadajàce standardom Êwiatowym. Wo-
bec koniecznoÊci opuszczenia dotychczas zajmowanych
pomieszczeƒ, za ˝yczliwà zgodà Dyrektora Centrum On-
kologii prof. Marka P. Nowackiego i Przewodniczàcego
Rady Naukowej prof. Jana Steffena, uzyskaliÊmy nowà
siedzib´ w budynku Zak∏adów Teoretycznych.

Kolejny, bardzo istotny etap w rozwoju pisma na-
stàpi∏ w 2001 roku – do Rady Redakcyjnej zaproszono
grono wybitnych autorytetów Êwiatowych, przekszta∏cajàc
jà w International Editorial Board. Rozpocz´to te˝ druk
prac oryginalnych w j´zyku angielskim – by∏ to pierwszy
krok w kierunku udost´pnienia oryginalnego dorobku
polskich autorów mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci nauko-
wej. Poszerzono te˝ nazw´ pisma uznajàc, ˝e w dotychcza-
sowym brzmieniu nie by∏aby zagranicà jednoznacznie ko-
jarzona z onkologià. Ostatnio, rol´ Co-Editora przyjà∏
mi´dzynarodowej rangi badacz i redaktor – Dr Richard
F. Mould z Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo publikowane sà suplementy. Przyk∏ado-
wo: angloj´zyczny Maria Sk∏odowska-Curie Memorial Issue

– wydany w 1998 r. w 100-lecie odkrycia radu i rozes∏any
do wszystkich liczàcych si´ ksi´gozbiorów medycznych
na Êwiecie (Ryc. 13), Ksi´ga Pamiàtkowa ku czci Prof.

K. Duxa (b´dàca de facto monografià z zakresu nauk pod-
stawowych w onkologii), Spis prac opublikowanych w la-

tach 1995-99, czy ksi´ga zjazdowa I Kongresu Onkologii
Polskiej, zawierajàca ponad 500 streszczeƒ. W formie su-
plementów ukazywa∏y si´ te˝ wybrane rozprawy habili-
tacyjne, zbiory wyk∏adów Polskiej Szko∏y Onkologii i zbio-
ry streszczeƒ niektórych specjalistycznych zjazdów kra-
jowych.

W Redakcji opracowano te˝ i przygotowano do dru-
ku inne wydawnictwa monograficzne: Daç Êwiadectwo

prawdzie... prof. Tadeusza Koszarowskiego, opisujàce po-
nad dwadzieÊcia lat staraƒ i – czasem dramatycznych –
zmagaƒ zmierzajàcych do powstania Centrum Onkologii
na Ursynowie (wydane w 1998 r. nak∏adem Spo∏ecznego
Komitetu Budowy Centrum Onkologii), tom wspomnieƒ,
refleksji i esejów prof. Witolda Rudowskiego – Spowiedê

chirurga. Varia litteraria (opublikowany w 2001 r. nak∏adem
Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego) i obszerny, ponad
150-stronicowy informator Centrum Onkologii Instytut im.

Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie (wydany w 2002 r.
nak∏adem Centrum – w siedemdziesiàtà rocznic´ otwarcia
Instytutu Radowego) (Ryc. 15).
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Ryc. 13. Strona tytu∏owa suplementu Maria Sk∏dowska-Curie Memorial

Issue wydanego w 100-lecie odkrycia radu

Ryc. 14. Ok∏adka albumu rycin Rada Konsultantów Naukowych dwu-

miesi´cznika Nowotwory w karykaturze Leszka Woêniaka
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Ryc. 15. Wybrane wydawnictwa ksià˝kowe, opracowane i przygotowane do druku w Redakcji w ostatnich latach



Zasadnicze kierunki zmian i rozwoju okreÊla Rada
Redakcyjna – wspó∏praca cz∏onków Rady z Redaktorem
ma charakter sta∏y i roboczy; cz∏onkowie Rady stanowià
te˝ podstawowy zespó∏ recenzentów nap∏ywajàcych prac
(o ocen´ prac proszeni sà oczywiÊcie tak˝e inni eksperci).
Co pewien czas Rada zbiera si´ na posiedzeniach ple-
narnych, na których zapadajà najwa˝niejsze decyzje; ostat-
nie takie spotkanie odby∏o si´ w marcu 2003 roku.

Obecny kszta∏t pisma wyznaczajà nast´pujàce cele:
– publikowanie najciekawszych prac oryginalnych pol-

skich autorów w j´zyku b´dàcym mi´dzynarodowym
j´zykiem medycyny,

– przedstawianie post´pów wiedzy Êwiatowej w formie
wyczerpujàcych prac przeglàdowych (w tym – na za-
proszenie) oraz poprzez Journal Club,

– integracja Êrodowiska, dokumentowanie jego doko-
naƒ i informacja bie˝àca (s∏u˝à temu Kronika, Ko-
munikaty, Listy do Redakcji, Sprawozdania, Varia),

– utrwalanie najwa˝niejszych elementów historii walki
z rakiem (przede wszystkim polskiej, ale nie tylko)
poprzez publikowanie artyku∏ów, relacji, dokumen-
tów, a tak˝e wspomnieƒ o najwybitniejszych odchodzà-
cych onkologach,

– przeglàd ukazujàcych si´ w kraju i zagranicà monogra-
fii – poprzez dzia∏ Oceny Ksià˝ek.

Podstawowym zadaniem Redakcji jest tworzenie do-
brego, interesujàcego pisma, odpowiadajàcego potrze-
bom polskiego Êrodowiska onkologicznego – na miar´ je-
go potencja∏u i ambicji.

Edward Towpik
Redaktor

Tekst ∏àczy w sobie fragmenty prac: W. Rudowski „Karta z historii
polskiego czasopisma onkologicznego” (Nowotwory 1960; 10 161-
-175) i E. Towpik „Osiemdziesiàt lat Nowotworów (1923-2003)” (No-
wotwory J Oncol 2003; 53: 293-299).
Wykorzystano te˝ artyku∏y trzech kolejnych Redaktorów, które uka-
za∏y si´ w zeszycie upami´tniajàcym 70-lecie pisma (Nowotwory
1993; 43: zeszyt 2): Witolda Rudowskiego – „70-lecie polskiego cza-
sopisma onkologicznego Nowotwory (1923-1993)”, Hanny Ko∏o-
dziejskiej – „Kwartalnik Nowotwory w okresie od 1974 do 1990 roku”
i Jerzego Meyzy – „Przed kolejnym dziesi´cioleciem kwartalnika”
oraz notatk´ „Z drukarni... zabierz przygotowane Nowotwory... mjr dr
Wiktor Kaliciƒski – sekretarz Redakcji w latach 1929-1939” (No-
wotwory J Oncol 2003; 53: 434-7), artyku∏ L. Tar∏owskiej i E. Towpi-
ka „Instytut Radowy podczas okupacji i Powstania Warszawskiego
(Nowotwory J Oncol 2003; 53: 74-86, i „Wspomnienie o prof. dr
med. Hannie Ko∏odziejskiej-Wertheim (1014-2004)” Jana Sko∏y-
szewskiego (Nowotwory J Oncol 2004; 54: 587-8).
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