
piątkowski
ADAM PIĄTKOWSKI
(1930–2002)

Adam Piątkowski urodził się 5 maja 1930
roku w Warszawie. W 1942 roku, po ukoń -
cze niu Szkoły Powszechnej, rozpoczął nau kę
na tajnych kompletach w Gimnazjum i Li ce -
um im. Świętego Wojciecha fundacji Woj cie -
cha i Anieli Górskich.

W 1948 roku, po egzaminie maturalnym,
podjął studia na Politechnice Warszawskiej.
W 1952 roku, po zdaniu egzaminu inży nier -
skiego w sekcji Elektrotechniki Medycznej
Od działu Fizyki Stosowanej, rozpoczął stu -
dia magisterskie i pracę w Katedrze Fizyki na
Wydziale Łączności Politechniki War szaw -
skiej jako asystent, a od 1955 roku, po zło -
żeniu egzaminu magisterskiego — starszy
asystent. W 1957 roku został przeniesiony do
Katedry Radiologii. Po obronie w 1965 roku
pracy doktorskiej Analiza metod pomiaru
promieniotwórczego skażenia powietrza
przy użyciu różnych metod filtracji, został
adiunktem. W 1968 roku został powołany na
stanowisko docenta (od 1970 roku — w Ins -
tytucie Radioelektroniki Politechniki War -
szaw skiej), a w 1975 roku, po przed sta wie -
niu rozprawy Skojarzona metoda filtracji
aerozoli submikronowych, uzyskał stopień
doktora habilitowanego w zakresie techniki
jądrowej. W 1978 roku otrzymał tytuł
profesora nadzwyczajnego, a w 1990 roku
— profesora zwyczajnego.

W latach 1971–1972 odbył 9-miesięczny
staż naukowy w Centre de Physique Ato mi que
et Nucleaire na Uniwersytecie w Tulu zie. Od
1990 roku, w ramach projektu TEMPUS,
współ pracował z Instytutem Elektroniki Poli -
techniki w Grazu oraz Klinikami Radiologii:
Uniwersytetu w Grazu, Uniwersytetu w Leu -
ven (Belgia), Uniwersytetu La Sapienza w Rzy -
mie i Akademii Medycznej w Warszawie.

Zainteresowania badawcze Adama
Piątkow skiego dotyczyły dwóch dziedzin
— techniki jądrowej i elektroniki medycznej.

Prace z zakresu techniki jądrowej za po -
cząt kowała budowa aparatury, wy ko rzy sta -

nej w 1959 roku w rejsie pomiarowo-ba daw -
czym (ochrona radiologiczna) po Morzu
Śródziemnym. W latach późniejszych kie ro -
wał zespołem, który opracował i wdrożył do
produkcji w Zjednoczonych Zakładach Urzą -
dzeń Jądrowych „POLON” skompu tery zo -
wa ny spektrometr efektu Mössbauera (pro -
dukt eksportowy), a także zbudował system
sterowania spektrometrem hybrydowym
„GIBS” w Zjednoczonym Instytucie Badań
Ją drowych w Dubnej. Opracował również
prototypy mierników promieniotwórczego
ska żenia powietrza PAK1, PAK2, PKSP1.
Współpracował z Uniwersytetem w Uppsali
(Szwecja) przy projekcie prototypu zestawu
do radiochirurgii mózgu z wykorzystaniem
akceleratora liniowego i urządzeń tomografii
komputerowej. Zbudował skomputery zo wa -
ny system do pomiaru aktywności wzbu dzo -
nej dla określenia widma strumieni neutro -
nów w reaktorach atomowych WWER-400
i typu WWER-1000.
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P
gicz nej (1970–1988), Ośrodka Ba daw czo-Roz -
wojowego Techniki Medycznej „ORMED” (od
1974 roku), Instytutu Ele k tro tech niki Poli tech -
niki Białostockiej (1977–1988), Instytutu Ba dań
Jądrowych (od 1984 roku przez 2 kadencje)
oraz Instytutu Sys te mów Sterowania w Ka to -
wi cach (od 1984 ro ku przez 2 kadencje). Był
tak że członkiem Ko mi tetu Fizyki Polskiej Aka -
demii Nauk (1968–1990, a w latach 1974–
–1975 sekretarzem tego Komitetu), Komitetu
Biocybernetyki i In żynierii Biomedycznej Pol -
skiej Akademii Nauk (od 1980 roku) oraz Ko mi -
tetu Me tro lo gii i Apa ratury Naukowej Polskiej
Akademii Nauk (1992–1996).

Był również członkiem European Stan dard
Organization for Nuclear Electronics (1986–
–1991) oraz Rad Redakcyjnych periodyków:
„Journal of Electrical Engineering” (od 1988
roku), „Revue Européenne de Technologie Bio -
 medicale” oraz „Innovation et Tech no lo gie en
Biologie et Medicine” (1984–1992).

Był aktywnym członkiem licznych orga ni -
 zacji naukowych i społecznych: Inter na tio nal
Radiation Protection Association (od 1970 ro -
ku), Polskiego Towarzystwa Fizyki Me dycz nej
(w którym był m.in. prezesem Od działu War -
szaw skiego w latach 1969–1972 i 1979–1983
oraz wiceprezesem Zarządu Głównego — od
1983 roku przez 2 kadencje), Sto wa rzy sze nia
Elektryków Polskich (w tym — prze wod ni czą -
cym Polskiego Komitetu ds. Systemu CAMAC
w latach 1986–1991), To wa   rzystwa Nau ko we -
go, Polskiego Towa rzy stwa Inżynierii Bio me -
dycz nej oraz Sto wa rzy sze nia Autorów „ZAIKS”
(członek nad zwyczajny od 1968 roku).

Adam Piątkowski za osiągnięcia naukowe
i dydaktyczne otrzymał wiele odznaczeń
i wy  różnień, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1973),
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1981), Dyplom Honorowy Polskiego Towa rzy -
s twa Fizyki Medycznej (1976), Złotą Od zna kę
„Zasłużony dla Politechniki War szawskiej”
(1979), Medal „Zasłużony dla Po li techniki Bia -
łostockiej” (1979), Złotą Od zna kę Honorową
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1981) oraz
Złotą Odznakę Ho no ro wą Naczelnej Orga ni -
zacji Technicznej (1986).

Ta krótka notatka to wspomnienie o czło -
wie  ku, który całe życie odznaczał się nie spo ży -
 tą energią, poszukując możliwości współ pra cy
między środowiskami naukowymi tech nicz -
ny mi i medycznymi, niespożytą in wencją
organizatorską.

Zmarł 4 sierpnia 2002 roku. Zostawił żo nę,
dwie córki, dwie wnuczki i trzech wnu ków.

Z osiągnięć naukowych z zakresu elek tro -
ni ki medycznej należy wymienić m.in. prace
związane z zastosowaniem wielodrutowych
ko mór proporcjonalnych jako urządzeń to po -
 graficznych, badania nowej metody trój wy mia -
rowej lokalizacji ognisk padaczki, opra co wa -
nie metody do ciągłej niein wa zyj nej rejestracji
sygnałów układu bodźco-prze wo dzącego ser -
ca (współpraca z Centre de Tech nologie Bio -
me dicale de Toulouse), za sto sowanie metod
wysokorozdzielczej elek tro kardiografii do
ba dania późnych poten cja łów komorowych
i przed sionkowych (współ pra ca z Akademią
Me dyczną w Warszawie), udział w opra co wa -
niu i wykonaniu proto typu „walizki lekarza
domowego” (realizacja w Instytucie Techniki
i Aparatury Medycznej w Zabrzu), budowę la -
boratorium tomografii magnetycznego rezo -
nan su (projekt TEMPUS).

Był promotorem 18 doktorów, w tym 5 wy -
 różnionych.

Jest autorem lub współautorem przeszło
100 artykułów naukowych i wystąpień kon fe -
 rencyjnych. Jest autorem książki Pył pro mie -
nio twórczy (Wydawnictwo MON, 1962) oraz
współautorem (z Waldemarem Schar fem) ksią -
żek Elektroniczne mierniki promie nio wania jo -
nizującego (Wydawnictwo MON, dwa wy da -
nia) i Aparatura radio met ryczna w medy cy nie
i biologii (Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich).

Prowadził wiele oryginalnych wykładów,
m.in.: „Aparaty światłolecznicze”, „Radio lo gia
przemysłowa”, „Ochrona radiologiczna”, „Mier -
 nictwo radiologiczne”, „Technika sto so  wania
izotopów”, „Miernictwo nukleo nicz ne”, „Za -
sto sowania techniki jądrowej w me dy cynie”,
„Informatyka w medycynie”, „Apa ra tura radio -
logiczna w medycynie”.

Adam Piątkowski był członkiem Senatu
Po litechniki Warszawskiej (1966–1969) oraz
człon kiem Zespołu Opiniodawczego ds. Ba dań
Naukowych przy Rektorze Politechni ki War -
szaw skiej (1975–1981). Na Wydziale Elek  tro -
 niki pełnił funkcje kierownika Zakładu Elek tro -
niki Jądrowej i Medycznej w Ins ty tu cie Ra dio -
 elektroniki (1970–1984), a także pro  dzie kana
(1970–1971 i 1975–1981).

Sprawował wiele funkcji organizacyjnych
po za Uczelnią. Był redaktorem naczelnym
„Po s tępów Fizyki Medycznej” (1966–1975),
a tak że wiceprzewodniczącym Rady ds. Ato -
mis  ty ki przy Państwowej Agencji Atomistyki
(1984–1988) oraz przewodniczącym Sekcji
„Tech  ni ka w Medycynie” przy Komitecie Ba dań
Nau ko wych (od 1990 roku przez 3 ka dencje).

Był członkiem wielu rad naukowych, m.in.:
Centralnego Laboratorium Ochrony Ra dio lo -
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